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Itsenäisyyspäivä Ypäjällä
 6.12.2011
klo 10.00 Jumalanpalvelus Ypäjän kirkossa
 Saarna ja alttaripalvelus; Risto Ahti
 Musiikki; Kaija Saukkola 
 Seppeleiden lasku Sankarihaudalle ja
 Karjalaan jääneiden vainajain muistomerkille
klo 12.00 Kahvitarjoilu Kartanon koululla
 Ypäjän nuorisoseura
klo 12.30  Itsenäisyyspäivän juhla Kartanon koululla
 Juontajana Katja Karisukki
  Hämäläisten laulu
 Tervehdyssanat; Vesa Ketola
  Kunnanjohtaja
 Musiikkia; Katja Karisukki, kitara
  Vaari-vainaan kannel
  (san. ja säv. Lasse Heikkilä)
  Täällä pohjantähden alla
  (san. Turkka Mali, säv. Petri Laaksonen)
 Juhlapuhe; Olavi Ala-Nissilä
  Euroopan tilintarkastustuomioistuimen
  jäsen, KHT-tilintarkastaja
 Monologi; Olla-Riitta Aarikka
 Musiikkia; Kaija Saukkola
  Rukous 
  (säv. Axel von Kothen)
  Oi Herra, siunaa päämies maamme 
  (säv. Yrjö Kilpinen)
  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  
Kuljetusta tarvitsevia pyydetään ottamaan  
yhteyttä  Keijo Leppäseen, p. 050 363 6624.

Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta 2012!

Joulukahvit pankissa torstaina 15.12. 
Joulukonsertti Ypäjän kirkossa perjantaina 16.12. klo 19.

Parturi-kampaamo Outi Perho
Katinhännäntie 298, 32140 Ypäjä as. 

Puh. 050 372 1172
Avoinna: ma–pe 10–18.

Lauantai ja iltatyö sop. mukaan

Hyvää Joulua 
ja Onnellista

Uutta Vuotta!
PikkUJOULU-
yLLätyksiä!

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!

TSR-Tekniikka OY

Hyvää joulua ja
Onnea Uudelle Vuodelle 2012 

yhteistyöstä kiittäen

Putkiasennus Esa Uusitalo

Tuulilasin pyyhkijäsulat, polttimot
yleisimpiin automerkkeihin varastossa

Varaosat päivän toimitusajalla
Katsastuspalvelu

noudamme auton tarvittaessa

Autohelahoito I Hossi
32100 YPÄJÄ

P. 0440 545 431

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

Tapani Sirén
Puh. 02-7673903

GSM. 0500-594468
tsr.tekniikka.fi

Koskentie 652
32100 YPÄJÄ

YPÄJÄN
TAKSI

Puh. (02) 727 1180

TAKSI-
PALVELU
Inge Kankare

1+8 -paikkainen taksi
– tilaus- ja sopimusajot
– pyörätuolikuljetukset
– paarikuljetukset
– DVD, karaoke
Puh. 040 844 1144

Rauhallista Joulua!

Silta. Kuvaaja: Sara Markkula

Pikku Annen Savi  toivottaa asiakkailleen

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta.
Joulupukki vierailee liikkeessäni lauantaina 10.12 kello 14–16.

Tervetuloa glögille ja piparille jouluostosten lomassa.
Liike on jälleen joulun jälkeen suljettuna toukokuuhun saakka.

Avoinna sopimuksesta.       P. 040 520 0569
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Seurakunnan asiat

kirkkoherra
Risto Ahti

Joulukuun 2011 kirkot 
Ypäjäläinen

Ypäjän kunnan ja Ypäjän seu-
rakunnan julkaisema tiedotus-
lehti Ypäjän kunnan asukkaille.

39. vuosikerta.

Lehden suurin vastuu ilmoituk-
sen julkaisemisessa sattunees-
ta virheestä on ilmoituksen 
hinta.

Päätoimittaja:
Tapani Rasila

Sivunvalmistus:
Pirkanmaan Lehtipaino Oy

Toimituksen osoite:
Kunnantoimisto
Perttulantie 20 
32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5214
fax. (02) 767 7214
email: ypajalainen@ypaja.fi

ILMOITUSHINNAT
Etusivun alaosa  
0,75 €/ pmm + alv 

Takasivu 
0,75 €/ pmm + alv 

Muu osa lehteä  
0,50 €/ pmm + alv 
Etusivun yläosan 
suuri ilmoitustila 
(6 palstaa x 170 pmm) 
500 € + alv

Määräpaikkakorotus
0,10 e / pmm + alv

Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta

TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta

Tilaukset kotimaahan ja  
ulkomaille 1.2.2011 alkaen
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
ke klo 10–11.30 to klo 15–16
puh. 040 553 6362

PAINOPAIKKA
Pirkanmaan Lehtipaino Oy

Tammikuun Ypäjäläinen 
ilmestyy torstaina 5.1.2012 
Lehteen tarkoitettu aineisto 
on toimitettava kunnantalolle 
28.12.2011  klo 12 mennessä.

Helmikuun Ypäjäläinen ilmestyy 
2.2.2012.

Juhla-aika lukemattomine tilaisuuksineen 
virkistäköön meitä kaikkia. Ristolla on vii-
meinen jouluaika Ypäjällä.

Sunnuntai 4.12. klo 10. Virret: 6: 1-4, 
kiitosvirtenä 1 Hoosianna, 10: 1-3, 324: 1 ja 
6, 9: 1-, 166: 5-6 (kaikissa Ypäjän kirkoissa 
on Hoosianna kiitosvirtenä; useimmiten ei 
adventteina 2-4 ole kiitosta).

Itsenäisyyspäivä tiistaina 6.12. klo 10. 
Virret: 578 kiitosvirtenä on numero yksi eli 
Hoosianna 584, 592, 577: 1- ja päätösvirte-
nä 342: 3-4. Kirkon jälkeen on kunniakäynti 
sankarihaudoilla, missä ohjelma: 580: 1- 2 
ja seppeleen lasku ja puhe Risto Ahti ja virsi 
580: 6-7. Illalla iltahartaus kaikelle kansal-
le sankarihaudoilla klo 18. Rippikoululaiset 
sytyttävät Reijan johdolla varttia ennen ilta-
kuutta kynttilöitä sankarihaudoilla lyhtyihin, 
jotka toivottavasti jo marraskuusta lähtien on 
asetettu paikoilleen.

Sanankirkko (kolmas adventti) 11.12. 
klo 10 kirkossa. Virret: 11, kiitosvirtenä on 
Hoosianna numero 1, 5: 1-4, 15, kolehtivirsi 
160 ja päätös 515.

Illalla sunnuntaina 11.12. klo 19 pide-
tään ja lauletaan Kauneimmat joululaulut 
kirkossa. Jokaiselle lauluvihko jaossa. Mu-
kana Kaija Saukkola ja kirkkokuoro. Paljon 
yhteislauluja ja mahdollisuuksien mukaan on 
muita esiintyjiä. Tilaisuuden juontaa Risto 
Ahti.

Perhekirkko torstaina 15.12. klo 18 kir-
kossa. Laulut kanttorilta ja päiväkerhosta.

Joulukonsertti (Osuuspankki) perjantai-
na 16.12. klo 19 kirkossa. Mariah Hortans / 
M. Sandberg Duo, Chrismast Jazz.

Messu (neljäs adventti) 18.12. klo 10 
kirkossa. Virret: 3, kiitosvirsi 1 (kaikissa 
adventtiajan messuissa on Hoosiannaa), 10, 
15: 3-4, kolehtivirsi 6:1- ja Hpe-virtenä on 9. 
Päätösvirsi 14:3 Tässä kanttorina Tapio Lau-
rila. Risto Ahti mukana kaikissa joulukuun 
kirkoissa.

Metsäkirkko museoalueella sunnuntaina 
18.12. klo 18. Taas syttyvät kauniit jouluval-
keat riistamiesten toimesta. Mukana Risto 
Ahti ja Tapio Laurila.

Jouluaatto lauantaina 24.12. Ensim-
mäinen jouluinen aattokirkko klo 14 virret 
23, 21: 8-, 10, 31, 35, 25: 1-, 30. Toinen aat-
tokirkko klo 16, ja samat virret kuin edellä. 
Jouluyön kirkko aattona klo 21.00 (kesto 

puolisen tuntia) ja pääpaino teksteillä ja ru-
kouksilla ja joululauluvihkoista lauletaan yön 
tunnelmaan liittyen viisi laulua. Ja kolehti 
joululahja lähetystyölle. Kun kävelette hau-
tausmaalla valomerta ihailemassa, poiketkaa 
kirkkoon Jouluyö, juhlayö-laulua laulamaan. 

Joulukirkko jouluaamuna 25.12. kello 
8.00 (Huom. aika). Kirkkokuoron aloituksen 
jälkeen virret: 27, 29: 3, 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. Kanttorina In-
keri Suonpää.

Uuden vuoden aattona lauantaina 31.12. 
ehtoollishartaudet palvelutalolla klo 12.30 
Ruustinna ja klo 13 hoivakoti. Risto toivoo 
jälleen paljon laulavaisia mukaan.

Uuden vuoden aattona lauantaina 31.12. 
klo 21 ollaan kirkossa. Ja taas varmaankin 
Lahja Ahvo lausuu otteita Hymyilevästä 
Apollosta. Ohjelma: virsi 40 ja lausuntaa ja 
tekstit ja virsi 41 ja puhe, kolehtivirsi 39 ja 
sen jälkeen ehtoollismessu kuten päiväjuma-
lanpalveluksessa ja ehtoollisen aikana virsi 
38 ja päätösvirsi 30.

Uuden vuoden päivänä sunnuntaina 
1.1.2012 ollaan kirkossa vasta päivällä kel-
lo 12.00 Ja lauluina ovat vielä kerran kau-
neimmat joululaulut. Ne saa kanttori uudesta 
joululauluvihkosta valita ja Riston puheen 
yhteydessä on pari laulua kuten Sylvia ja 
Jouluyö-juhlayö.

Loppiainen perjantaina 6.1. klo 10 messu. 
Monipuolinen jouluaika on päättymässä ja 
kaikkia kutsutaan loppiaismessuun kirkkoon. 
Loppiaista nimittäisin Ypäjän nimikkopyhäk-
si, sillä onhan meillä loppiaistaulu kirkossa: 
tietäjien kumarrusmatka Jeesus lapsen luo. 
Se on nykyisin ylhäällä parvella. Elias Lönn-
rot, joka kävi myös Ypäjällä, on kirjoittanut 
ja muokannut juuri loppiaisvirsiä. Runonke-
ruumatkoilla hän yöpyi myös taivasalla ja 
katsahti taivaalle ja tähdet olivat Lönnrotille 
läheisiä. Nyt lauletaan Lönnrotin kunniaksi 
pelkästään hänen tekemiään ja muokkaami-
aan ja suomentamiaan virsiä: 47, 44: 6-7, 45: 
1-4, 542: 1-3, 46: 1-, ehtoollisvirsinä 578 ja 
37. Päätösvirsi 506.

Riemukasta juhla-aikaa kaikille.

Risto Ahti

Ypäjän kirkossa sunnuntaina 
11. päivänä joulukuuta. Aloite-
taan kello 19.00. Kirkon ovilla 
jaossa uusimpien joululaulujen 
vihko, jonka voi viedä kotiin. 
Tuttuja ja rakkaita joululaulu-
ja yhteislauluina. Toki mukana 
on myös kirkkokuoro, ja miten 
lienee muita kuoroja ja ehkä 
yksinlauluakin. Puheita ei tilai-
suudessa ole, vain jouluruko-
us. Tilaisuuden juontaa Risto 

Ahti ja uruissa Kaija Saukkola 
joka muutenkin on konsertissa 
vetäjänä ja tärkeänä priimus 
moottorina. Kolehti kerätään 
Suomen Lähetysseuralle, jon-
ka aloitteesta nämä joululau-
lut aikanaan 38 vuotta sitten 
alkoivat. Tilaisuus kestänee 
tunnin ja korkeitaan muutama 
minuutti päälle.

Ypäjän seurakunta

Kauneimmat  
joululaulut 2011

Joulukuun päiväkerhotiedote
Nukketeatteri-esitys ”JOULUYÖ”

Seurakuntakodilla 7.12. KLO 9.30. Kesto n. 30 min.
Esitys sopii yli 3-vuotiaille. Tervetuloa kaikki kerholaiset, esi-

koululaiset ja päivähoito mukaan saattajineen 
 teatteriin. Normaalikerhoja EI pidetä sinä päivänä.

PÄIVÄKERHON JOULUJUHLAKIRKKO
15.12. Klo 18.00. Kirkossa lasten esityksiä.  

Kirkon jälkeen glögi- ja piparitarjoilu srk-kodilla.
Syksyn kerhot päättyvät tähän ja  

kevään kerhot jatkuvat viikolla 2. normaalisti.

RAUHALListA JOULUN AikAA
JA ONNELListA UUttA VUOttA 2012!

Perinteiset
JOULUMYYJÄISET

Seurakuntakodilla sunnuntaina 4.12. kello 11.15.
Aluksi jouluajan ohjelmaa
Useita myyntipöytiä
Kahvia   Arvontaa
Tervetuloa!

Syksyisenä ruskapäivänä suun-
tasin matkani Ypäjänkylään 
Hannele ja Heikki Karolle. Tar-
koitukseni oli patikoida heidän 
kanssaan runsaan neljän kilo-
metrin metsämatka. Karon pi-
halta suoraan Tahkokalliontielle 
ja siitä lähelle Jouni Mäkilää. 
Ypäjänkylän maisema on kum-
puilevaa ja myllyn alue näkyy 
selvästi ja pitkä juna viilettää 
maisemaa. Pian käännyttiinkin 
Karon mahtavaan metsään ja 
polkua pitkin ylös mäelle. Met-
sässä ei ole kirvestä nähty aina-
kaan sotien jälkeen ja puut ovat 
saaneet kasvaa rauhassa. Poik-
keuksen tekevät myrskyn kaa-
tamat puut ja silloin on tietysti 
kirveskin vieraillut metsässä. 
Mahtavarunkoiset puut saivat 
minut hiljaiseksi ja aloin luonte-
vasti hyräillä: ”Nyt metsä kirk-
koni olla saa.” Polkua on help-
po kävellä ja sen huomaa, että 
Hannele ja Heikki ovat usein 
siellä kävelleet vuodesta toiseen 
ja viikosta toiseen. Helposti voi 
viikossa tulla 20–30 km, jos päi-
vittäin kuljetaan.

Kävelimme tunnin tuota 
lenkkiä, josta suurin osa metsän 
siimeksessä. Enimmäkseen oli 
mahtavia kuusia, mutta mäntyä-
kin löytyy, jopa tammea ja pih-

lajaa. Mustikkaa on runsaasti, 
puolukkaa niukasti. Kymmeniä 
litroja mustikkaa lienee Hannele 
poiminut ja sieniä: kantarellisie-
niä löytyy ja mahtavasti suppilo-
vahveroita.

Ja ensimmäisen kerran osuu 
silmiimme ihan sininen sieni. 
Sen otan käteeni ja Hannele va-
lokuvaa. Ehkä sienen nimi on jo 
selvillä. Jokunen peura käpseh-
tii hieman kauempana. Supi on 
tehnyt kolojaan puun kantoon. 
Pitkään rauhassa kasvanut metsä 
on todella juhlallinen. Ja sanoin 
ihan ääneen, että suojelua tämä 
metsä kaipaa, ja aikanaan eh-
kä oppaan johdolla ihmisryhmä 
vaeltaa metsässä. Tuo neljän ki-
lometrin matka saattaisi olla jo-
pa Ypäjänkylän luontokohde tu-
levaisuudessa. Entinen Pärssisen 
talo tulee näkyviin, mutta kier-
rämme sen ja muutaman ojan ja 
puron ylitämme pyöreistä puista 
tehtyjä siltoja pitkin. Koskema-
ton metsä on todella ihmismies-
tä rauhoittava ja hoitava juttu. 
Kaukana on kiireinen maailma. 
Siellä metsän siimeksessä ihmi-
nen rauhoittuu. Tulevaisuuden 
sukupolvet kiittävät tällaista 
suurehkoa metsä aluetta, joka on 
rauhoitettu niin puitten kasvuun 
kuin eläintenkin asuinpaikaksi. 

Mielessäni kävi näky, että Han-
nele ja Heikki tekivät suuren 
palveluksen, kun eräänä päivänä 
rauhoittivat koko metsän aino-
astaan polkuja pitkin vaeltaville 
luonnon rauhaa kaipaaville ih-
misille.

Tuo Karon metsä ei ole ta-
saista, sillä yllättäen osuu sil-
määni korkeakin mäki. Samma-
leitten tutkijalle löytyy metsän 
siimeksessä tutkittavaa ja jos-
sakin kelopuussa lienee mel-
koisesti asukkaita. Kaksi muu-
rahaispesää on vierekkäin ja 
toisesta kuulemma oli hävinnyt 
asukkaat. Polkukierroksen lop-
pupäässä kuljemme jonkin mat-
kaa myös ratsastajille tarkoitettu 
polkua pitkin. Hevosvaeltajia 
näkyy silloin tällöin. Polun var-
rella on entisiä pikkupeltoläntte-
jä, nyt metsittyneet, ja jopa van-
haa asutuksen jälkeä. Jossakin 
oli aikanaan asunut kaksi Iidaa-
kin. Mutta ne kuuset, joskus jo 
Venäjän vallan aikana kasvunsa 
aloittaneet, mutta edelleen ovat 
vielä voimissaan. Millainen lie-
nee tuo polku joskus 50 vuoden 
kuluttua, kun ihmiset tulevat 
kasvukeskuksista rauhoittumaan 
maaseudun rauhaan.

Risto Ahti

Juhlatuntua komeassa kuusikossa

Ypäjän seurakunnan  
diakoniatyö 
Joulukuu 2011 
Diakoniatoimiston joulukuun päivystys 
ke klo 10–11.30 ja to klo 15-16. 
Huom! Diakoniatoimisto kiinni 26.-31.12.,  
joten päivystystä ei 28.–29.12.  
Diakoni Hanna Hakala yhteystiedot puh. 040 553 6362,  
s-posti: etunimi.sukunimi@evl.fi.

Diakonia voit tulla tapaamaan sopimuksen mukaan muulloin-
kin tai pyytää kotikäynnille, soitathan niin tiedän tulla luoksesi. 
Diakonin kanssa voit keskustella luottamuksellisesti mieltäsi 
painavista asioista, suruista ja murheista. Tai voit tulla ihan vain 
tervehtimään tai kysymään, jos sinulla on asiaa diakoniatyöstä.

DIAKONIATYÖSSÄ TAPAHTUU
Vähävaraisille tarkoitettuja EU-elintarvikkeita on runsaasti. Nii-
tä voi tulla hakemaan päivystysaikoina tai voi soittaa ja sovi-
taan aika. Muista ottaa oma kassi mukaan!
Seurakunta on mukana Ypäjän joululahjakeräyksessä. Dia-
koniatoimistossa otetaan päivystysaikoina vastaan lahjoituksia 
ypäjäläisille vähävaraisten perheiden lapsille, esim. leluja, kirjo-
ja, pelejä, villasukkia. 
Kultaisen iän kerho klo 11–13 sk-kodissa, mahdollisuus ruo-
kailla 4 € hintaan. Tervetuloa mukaan uudet ja vanhat ”kerho-
laiset”!
To 1.12. Adventin alkua… 
To 15.12. Joulujuhla. Voit ottaa oman pikkupaketin mukaan.

Hartaudet Palvelukeskuksessa keskiviikkona 14.12. klo 13.00 
Hoivalla ja klo 13.30 Ruustinnassa sekä Keva-kerho Lukkarissa 
klo 14.10. 
Diakoniapiiri Ypäjänkylän kirjastossa tiistaina 13.12. klo 12. 
Mukana kanttori-Kaija
Joululaulukaraoke srk-kodissa ke 14.12. klo 18.30. Tervetuloa 
laulamaan jouluisia lauluja karaoken tyylillä. Mukaan saa tulla 
myös vain kuuntelemaan, ei ole pakko laulaa. Kahvi- ja pulla-
myynti diakoniatyön hyväksi, sekä arpamyyntiä. Lahjoituksia 
otetaan vastaan ennen tilaisuuden alkua.
Keskiviikkoruokailu keskiviikkoisin klo 11.30, ruuan hinta 3 €. 
21.12. ilmainen jouluruokailu, joka on samalla vuoden viimei-
nen.  Tammikuussa jatkuu 11.1. alkaen.
Siunattua adventtia ja joulunaikaa jokaiselle  
toivotellen diakoni-Hanna
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Aasi vaiko hevonen

Armeijakaskuja vanhana partana

Adventtina kirkkovuoden alka-
essa mennään mielellään kirk-
koon laulamaan Hoosiannaa. 
Laulu koetaan ylistykseksi vaik-
ka alun perin Hoosiannan huuta-
minen on avunpyyntöä. Evanke-
liumina on kertomus Jeesuksen 
ratsastamisesta Jerusalemiin. 
Hoosiannaa laulaen tervehditään 
Jeesusta kuninkaana ja iloitaan 
siitä, että hän vapauttaa meidät 
yhteyteen Jumalan ja toistemme 
kanssa. Yhtenä virtenä adventti-
aikaan on tuo Ypäjän hevospitä-
jän nimikkovirsi 15: ”Tiellä ken 
vaeltaa, ken aasilla ratsastaa?” 
Onkohan millään muulla paikka-
kunnalla omaa nimikkovirttään, 
kuten Ypäjällä tuo ratsastusvirsi?

Miksei Jeesus noussut hevo-
sen selkään vaan valitsi hitaan 
ja tyhmänä pidetyn aasin, alem-
piarvoisen eläimen. Jeesuksen 
aikana hevonen oli sotakalu, 
kuninkaiden ja hallitsijoiden ja 
sotapäälliköiden eläin. Se oli 

vallanhimon symboli. Sitä pait-
si tavallisella kansalla ei ollut 
varaa hevosiin. Pienillä kivisillä 
ja vuoristoisilla peltotilkuilla oli 
aasi hevosta käyttökelpoisempi 
eläin työjuhtana. Rauhaarakas-
tava ihminen ei hevosta hyväk-
synyt koska hevosen näkeminen 
toi sodan mieleen. Hän joka ha-
lusi valtaa ja nautti käskemisestä 
valitsi hevosen. Aasia pidettiin 
ratsuna nöyryyden ja rauhan 
symbolina. Toki nykyisin hevo-
sen merkitys on aivan toinen: 
se on harrastuksen kohteena. Ja 
nykyaikana Jeesus voisi valita 
hevosenkin ratsukseen. Tällä 
tavalla aikojen kuluessa eläin-
tenkin käyttötarkoitus muuttuu. 
Afrikassa en saanut ottaa mie-
hestä valokuvaa, joka seisoi 
aasin vieressä. Mutta kun hevo-
nen tuli paikalle niin hän asettui 
hevosen viereen ja valokuvaus 
onnistui. Etiopiassa jos jotakuta 
aasiksi sanoo, niin se on suuri 

kunnianloukkaus. Eräs lähetys-
työntekijä oli etunimeltään Harri 
ja se muistutti kuulijoissa aasia 
ja kaikki nauroivat. Hänen oli 
otettava toinen nimensä Johan-
nes käyttöön.

Eräänä kesänä vierailin Kan-
niston kotieläintilalla Alasta-
rolla. Siellä Tauno Suominen 
esitteli minulle paikat ja sillä 
reissulla kiinnyin syvästi Justus-
aasiin. Opin arvostamaan aasia 
varsin älykkäänä eläimenä. Toki 
itsepäinenkin se osaa olla, mut-
ta jos aasia hyvin kohtelee niin 
siitä saa parhaan kaverin ja niin-
pä Tauno Suominen on monesti 
ollut aasinsa kanssa kirkkonäy-
telmissä Turun tuomiokirkon 
tienoilla ja kuulemma aasista 
pidettiin koska se oli näyttelijä 
parhaasta päästä. Ja papista ker-
tovan elokuvan ”Riisuttu mies” 
kävin katsomassa syksyllä 2006 
ja pidin siitä elokuvasta juuri 
siksi, että Justus-aasi näytteli 

siinä hyvin. Varsin kohelin tun-
tuinen pappi sillä ratsasti, se rii-
suttu mies.

Minä nautin adventista. Sen 
kynttilät ja laulut puhuttelevat 
ja jouluvalot syttyvät. Olen aina 
kokenut sen että adventtina on 
pimeys voitettu ja kuljetaan koh-
ti valon juhlaa ja edelleen kohti 
kevätkauden valoisuutta. Pimeys 
on nyt takana. Ja aasi pitää oman 
saamansa: se on verkkaudessaan 
ja hitaudessaan hyvin syvästi 
inhimillinen. Nykyisin ei haluta 
olla hitaita, osaamattomia ja tie-
tämättömiä kuten aasi. Näin aja-
tellaan. Mutta adventti aaseineen 
antaa meille luvan olla hitaitakin 
ja pysähtyä kuuntelemaan Hoo-
siannaa ja sitten voi taas köpö-
tellä omaa vauhtia eteenpäin 
kuin aasi ja nauttia ajankohdan 
valoista ja kynttilöistä matkal-
la kohti joulua, Vapahtajamme 
syntymäjuhlaa.

Risto Ahti

Koitti se aika minullekin, kun 
uudet alokkaat tulivat. Olen 
rempseästi kirjoitellut: ”Hiljai-
nen on vanhan yö, mutta mokke-
rin sänkyyn myrsky lyö. Pinkat 
lentävät yössä, kun korpit ovat 
mielityössään.” Oltiin jo kovaa 
poikaa, kun jämä saatiin kauluk-
seen. Ja runosuoneni on puhjen-
nut jossakin syksyisessä yössä. 
Alokkaita pantiin laskemaan, 
kuinka monta yötä heillä on vie-
lä armeijassa ja kova päivä siinä 
lyhyen yön välissä. ”Kun koittaa 
päivä vapauden ja vanha lähtee 
pois. Niin mokkerit ne huokai-
lee, oi jospa vanha ois. Tämän 
runon kerron lohduks sulle alo-
kas, kyllä parta kasvaa vielä teil-
lekin. Jos luoja suo ja viskaalit 
sen sallii, voitte joskus päästä 
siviiliin”.

Jostakin syystä en puhu niin-
kään alokkaista vaan könsyis-
tä. Olenpahan kirjoittanut jopa 
Könsyn unen. Ja katso, vanha 
alikessu ilmestyi könsylle unes-
sa. Vanha sanoi: ”Könsy, kun 
pääsi hiukset kerrot kiväärisi 
numerolla, ja lisäät siihen kaa-
sunaamarisi numeron, niin saat 

selville, miten paljon sinulla on 
oleva aamuja armeijan harmais-
sa.” Ja katso, seuraavana aamu-
na löydettiin könsy kasarmin pi-
halta jalkarättiin hirttäytyneenä.

Sotilaan testamentti lienee 
ollut aikoinaan tämä: ”Sydän 
– naiselle. Henki – isänmaalle. 
Ruumis – madoille. Varustus – 
rättimikolle. Kunnia – kiholle. 
Heitin – mokulle.” Ja onnelli-
suudesta uneksivat alokkaat seu-
raavasti. ”Voi noita onnellisia”, 
sanoi alokas kun hautausmaan 
ohi kulki.

Säätieteilijäksi olen ilmeises-
ti ruvennut jo armeija-aikana, 
koska alokkaille olen kirjoitta-
nut seuraavan ennusteen. Odo-
tettavissa huomisiltaan asti: 
matalapaineen alue myrsky-
keskuksineen liikkuu ripeästi 
alokaskasarmia kohti. Linjalla 
lisääntyvää santsimarssia, siellä 
täällä rumia yksittäissyöksyjä. 
Illalla paikoitellen pinkkojen 
lentoa ja pyörremyrskyä on ole-
va kaapeissa, petien kaatumis-
vaara edelleen kaikissa tuvissa. 
Tupa yhteen ja kahteen päin 
kääntyvää tuulta, lisääntyvää vi-

pinää ja osittain tiskiä ja peruna-
teatteria (perunat piti siihen ai-
kaan kuoria) sekä ennen kaikkea 
hillitöntä siivoamista. Lämpötila 
suunnilleen ennallaan tai nousee 
vähän.

Löytyypä sitä jostakin ali-
kersantin määritelmä, jonkun 
mokkerin eli alokkaan tekemä-
nä. ”Mikä on alikessu. Silmää 
viilattu, vanikalla täytetty ja 
natsoilla hurmattu. Kolmen kuu-
kauden ylipalvelulla rangaistu 
ja alokkaan kiusaksi armeijaan 
jätetty törkeyttä täynnä oleva 
tyhjiö, jonka ääni muistuttaa su-
musireeniä.”

Alokkaan sanomisia olen 
kirjannut paljonkin. – ”Haaska-
linnun pesä”, sanoi alokas kun 
korpraalin punkkaa (petiä) teki. 
– Olen poistumiskiellossa, sanoi 
alokas, kun esimies komensi: 
taakse poistu. – Osuma oike-
alle ylös, sanoi alokas, kun tyt-
töä suuteli ja korvapuustin sai.  
– Täällä eivät siviilit juhli, sa-
noi alokas, kun saappaalla rottaa 
heitti. – Sota on julmaa, sanoi 
alokas kun hammasharjalla ves-
san pyttyä siivosi.

Nämä kaikki sanonnat ovat 
ajoilta, jolloin kukaan ei osannut 
tehdä kantelua eduskunnan oi-
keusasiamiehelle, sillä sellaista 
ei ollut. Eikä varmaan kukaan 
enää kirjoittele kotiin: ”Rahaa ja 
ruokaa tai sitten ruumisarkku”, 
sanoi alokas kun kotiin kirjoitti. 
Nykyään sotilaat ovat jatkuvas-
ti lomalla, joten voi käydä niin, 
kuten eräs äiti hiljakkoin sanoi, 
että hän lähettää Säkylään las-
kun, kun armeijan leivissä oleva 
poika käy jatkuvasti kotonaan 
syömässä.

Nämä jutut olen koonnut päi-
väkirjoistani 1962–1963. Osa 
on kuultua, keksittyä, kopsattua, 
mutta myös eräässä työryhmässä 
mietittyä. Olin mukana järjestä-
mässä sotilaille myös viihdeil-
toja Helsingin alueella. Tottahan 
toki pidettiin sotilashartauksia 
eripuolilla pääkaupunki seutua. 
Paras komennus oli työryhmän 
vetäjänä oleminen Presiden-
tinlinnassa itsenäisyyspäivänä 
1962, jolloin olin linnassa aina 
kahteen asti yöllä.

Risto Ahti

Ypäjän seurakunnan yhteystiedot
Kirkkoherranvirasto avoinna 
maanantai, keskiviikko, torstai klo 9–12
Kirkkoherranvirastossa myytävänä adresseja 10 €/kpl.
Kansivaihtoehtoina Ypäjän kirkon alttaritaulu tai kirkon ulkoku-
va.
Kirkkoherra, Risto Ahti (02) 767 7259
Kirkkoherranvirasto, Sisko Sivula (02) 767 3108
Taloustoimisto, Pirkko Itä (02) 767 3368
Diakoni, Hanna Hakala 040 553 6362
Kanttori, Kaija Saukkola 040 146 5274
Kirkko, suntio - srk-mestari, Maurits Hietamäki 050 560 3368
Päiväkerho, lastenohjaaja, Laila Moisander 050 304 3926
Lastenohjaaja/nuorisotyönohjaaja sijainen,
  Reija Laine 040 148 4108
Srk-koti, vahtimestari, Liisa Hietamäki  040 769 5930

Seurakunnan sähköposti: ypaja.srk@evl.fi
Sähköposti suoraan henkilölle: etunimi.sukunimi@evl.fi

Kotisivut: www.ypajanseurakunta.fi

Lions Clubin presidentti Risto Leppäkoski luovuttamassa 
heijastinliivejä päiväkerhon lasten käyttöön.

kiitOs
YPÄJÄN LIONS CLUBILLE

LAHJOITUKSESTA!
NYT MEKIN NÄYMME LIIKENTEESSÄ!

KIITTÄEN
Seurakunnan päiväkerholaiset

Ypäjän seurakunnan nuorisotyö
Joulukuu 2011
ti 6.12. Itsenäisyyspäivän iltana rippikoululaiset sytyttä-
vät kynttilät sankarihautojen lyhtyihin. Rippikoululaiset 
siis kirkon eteen klo 17.45. Kynttilöiden sytyttämisen 
jälkeen Risto-pappi pitää hartauden (pakollinen rippi-
koululaisille).

9.12. Isoskoulutuksessa olevat nuoret järjestävät jou-
luisen nuortenillan srk-kodilla klo 17.00–19.00.  Il-
lan aikana luvassa leikkejä ja naposteltavaa ja saattaa 
jopa tunnettu vieraskin illan aikana piipahtaa  Kaik-
ki nuoret joulumielellä mukaan! Rippikoululaiset saavat 
illasta merkinnän.

11.12. Kauneimmat joululaulut kirkossa klo 19.00 (rip-
pikoululaisille pakollinen).

Rauhallista Joulun aikaa ja  
Onnea vuodelle 2012! 
Nuorisotyönohjaaja Reija Laine 
040 148 4108 
reija.laine@evl.fi
facebook : Reija Nuorisotyönohjaaja Ypäjän Seurakunta

Ohjelma metsäkirkossa
Yhteislaulu: En etsi valtaa lois-
toa. Numero 5.
Raamatunlukua ”Kansa joka 
pimeydessä vaeltaa”, Jesaja 9: 
1-6, lukijana Juha Markkula.
Yhteislaulu: Arkihuolesi kaikki 
heitä. Numero 1.
Jouluajan rukous: lukee Keijo 
Leppänen ja tekstin tehnyt Risto.
Yhteislaulu: Sylvian joululaulu 
(numero 21).
Metsäkirkon sanaa: Risto Ahti.
Yhteislaulu: On hanget korkeat 
nietokset (numero 7; vaihtoehto-
na, jos sää sallii sen, No onkos 
tullut kesä, numero 10).
Valon sanaa Raamatusta: Riis-
tamiesten puheenjohtaja Risto 

Rantanen.
Yhteislaulua: Jouluyö, juhlayö 
(numero 22).
Joulurauhanjulistus Ypäjälle: 
Risto Ahti (julistuksella ikää 16 
vuotta).
Yhteislaulua: Sydämeeni joulun 
teen (On jouluyö, sen hiljaisuut-
ta yksin kuuntelen, numero 17). 
Yhteen ääneen Isä meidän -ru-
kous. Siunauksen jättäminen 
kaikille, niin ihmisille kuin 
luonnon eläimille, joulurauhan 
nyt tultua julistetuksi..
Yhteislaulua: Maa on niin kau-
nis (numero 24).
Tervetuloa jouluisen luonnon hel-
maan hiljaisuuden puhutteluun.

Ypäjän Riistamiehet ja  
seurakunta

Metsäkirkko 2011
Metsäkirkko sunnuntaina 18.12. 
kello 18.00. Paikkana on perin-
teinen vanhan pappilan – mu-
seon alue.  Paikoitus: Perttulan 
koulun piha-alue. Tunnelma-
valaistus: Ypäjän Riistamiehet 
rakentavat luonnontulia. Valot 
luovat tunnelmaa, kun lähdet 
kulkemaan museoalutta koh-
ti. Vuoden pimeimpään aikaan 
valkeat ja metsän hiljaisuus 
puhuttelevat. Risto veikkaa 

pakkasta ja jouluista tuntua.  
Ennen tilaisuutta jaetaan jou-
lulauluvihkoja ja samalla voi 
vapaaehtoisesti antaa lahjansa 
lähetystyölle eli joululahja lä-
hetykselle nälkää näkevien hy-
väksi. Ohjelman kesto on noin 
puolisen tuntia. Siihen pituuteen 
vaikuttavat myös sääolosuhteet. 
Kanttorina on reippaaseen tah-
tiin tänäkin vuonna Tapio Lauri-
la. Risto Ahti juontaa.

Seurakuntakodilla pidetään se pe-
rinteinen juhla torstaina tammi-
kuun 12. päivä alkaen klo 11. En-
nen kaikkea pyöreitä täyttäviä kut-
sutaan mukaan ja kaikkia muitakin 
päivähetkeen, talvikinkereille. 
Mutta nyt ainakin mukaan he, jotka 
alkavana vuonna täyttävät pyöreitä 
eli nollaan ja vitoseen päättyviä. 
Taas on varattuna mukavia kirjoja, 
joista voi valita mieleisenä. Eli nyt 
70, 75, 80, 85 ja 90 ja siitä ylöspäin 
täyttäviä mukaan. Voi tietysti lä-
hettää myös edustajansa hakemaan 
kirjaa. Pankaa päivä nyt mieleenne, 
eli 12.1.2012 klo 11 srk-kodilla. 

Tällä kertaa saa seurakunta tarjota 
maistuvat kaakkukahvit, ja kahvit 
keittää Liisa Hietamäki ohjelman 
päätteeksi klo 12.30. Mistä suussa 
sulavat kaakut tilataan, ne saa Lii-
sa päättää. Yleensä on ollut jokin 
firma ne tarjoamassa, viime vuon-
na oli Paijan Areena asialla ja sitä 
ennen taisi olla apteekki ja myös 
osuuspankki ja hevosopisto ovat ne 
tarjonneet. Toki kaupatkin vuorol-
laan kahvittivat. Kanttori laulattaa, 
Risto puhuu ja kutsun myös Hanna 
Hakalan sanomaan sanasen.

Iloisin vuodenvaihdeterveisin
Risto Ahti

Synttärijuhlat ja kaikkien 
halukkaiden iloinen aamupäivä

Teimme tiistaina 1.11.2011 ret-
ken Forssan seurakunnan Mat-
kun eläkeläisten kerhoon. Meitä 
lähti retkelle yhteensä 25 henki-
löä. Menomatkalla linja-autossa 
keskustelimme siitä, että Matku 
on monelle aika vieras paikka. 
Tosin muutamalle se oli hyvin-
kin tuttu. Saavuimme hyvissä 
ajoin Matkun seurakuntakotiin, 
jossa meitä olikin ovella vas-
tassa kerhon emäntä. Kerho al-
kaisi ruokailulla, mutta ennen 
sitä meillä oli aikaa ostaa ar-
poja. Matkulaiset olivat laitta-
neet herkullisen ruuan, oikein 
pitopöydän! Kerhossa oli tällä 
kertaa vetäjänä Forssan kirkko-
herra Esa Löytömäki, joka piti 
meille tietokilpailun Raamatun 

aiheista. Tietokilpailuun osallis-
tuimme pienissä ryhmissä ja kil-
pailu taisi olla tasaista. Saimme 
myös kuulla muutamia kauniita 
runoesityksiä ja Esa Löytömäki 
piti loppuhartauden ennen kuin 
oli loppukahvin vuoro. Ennen 
kotiinlähtöä kävimme vielä tu-
tustumassa samassa pihapiirissä 
sijaitsevaan Matkun rukoushuo-
neeseen, joka oli viettänyt viime 
vuonna 100-vuotisjuhlaansa. Oli 
mielenkiintoista nähdä ja kuulla 
sen historiaa. Kotimatkalle läh-
dimme hyvällä mielellä ja vat-
sat täynnä. Olimme kaikki sitä 
mieltä, että retki oli onnistunut 
ja oli piristävää olla välillä ky-
läilemässä. 

Teksti ja kuva Hanna Hakala

Kultaisen iän kerhon ja 
Ypäjänkylän diakonia- 
piirin retki Matkuun
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Vuonna 2005 Pohjois-Karjalassa 
perustettu Pyykösten, Pyykkös-
ten ja Pyykköjen sukuseura: su-
kututkimuksen ja DNA-näyttei-
den perusteella suvun kantaisä 
löytyikin Karjalan Kannakselta. 
Näillä perusteilla Muolaan Pyy-
köt kokoontuivat ensimmäiseen 
Muolaan haaran Pyykköjen su-
kutapaamiseen Forssaan.

Paikalla oli 33 Muolaan su-
kuhaaran edustajaa kolmesta 
sukupolvesta. Sukuseuran jäsen 
Kari Pyykkö Lieksasta on an-
siokkaasti suorittanut sukutut-
kimusta. Klemetti Ilmottu on 
suvun kantaisä, jonka vaiheet on 
pitävästi todistettu jo vuodesta 
1640 asti. Tutkimukset jatkuvat 
ja tietoa saadaan sukututkimuk-
sen ja DNA-tutkimusten perus-
teella. Suvun vaiheet liittyvät 
Muolaan pitäjän Pyykkölän ky-
lään, josta on lähdetty Lieksaan, 
Nurmekseen, Ristijärvelle, Uta-
järvelle ja Oulun seudulle.

Tilaisuuden avasi suvun jäsen 
Matti Pyykkö. Tämän jälkeen 
nautittiin yhteinen ateria. Suku-
seuran varapuheenjohtaja Leila 
Sundman alusti tilaisuutta mm. 
karjalaisuuden siirtämisestä seu-
raavalle sukupolvelle ja karjalai-
suuden vaalimisesta. 

Koska tilaisuudessa oli pal-
jon sellaisia, jotka olivat ensim-

mäistä kertaa sukutapaamisessa, 
jokainen läsnäolija kertoi oman 
tarinansa. Ja olihan paikalla pal-
jon serkkuja ja pikkuserkkuja, 
joille Pyykön suvun tapahtumat 
olivat tuttuja. Tästä kehkeytyi-
kin erittäin lämminhenkinen 
keskustelu, jossa nauru ja kyy-
neleet vuorottelivat. 

Koska Karjalan ja kotiseudun 
menettäminen oli leimaa-anta-

vana tapahtumana lapsuudessa 
ja nuoruudessa sekä osin vielä 
aikuisuudessakin, tuli se esil-
le jokaisessa puheenvuorossa. 
Kahvittelun jälkeen keskustelu 
jatkui iloisissa merkeissä. Kos-
ka Pyykköjen suku on yhteinen 
asiamme, päätimme, että tapaa-
miset jatkuvat sukuseuran toi-
minnan puitteissa. 

Esitettiin myös ajatus ko-

tiseutumatkan järjestämisestä 
Muolaaseen Pyykköjen synnyin-
seuduille, koska on vielä suvun 
jäseniä, jotka tietävät ja tuntevat 
paikat siellä. Tämä on arvokas 
osa perinteen säilyttämisestä 
seuraaville sukupolville.
Forssassa 15.10.2011 sukuseu-
ran puolesta 

Leila Sundman ja  
Matti Pyykkö

Pyykköjen sukuseuran  
Muolaan haaran tapaaminen

Ilolla ja rauhalla maapalloa maa-
laavat lapset, vahva rauhankyyh-
ky ja suomalaisen metsän sees-
teinen hetki. Näillä töillä kolme 
ypäjäläläisnuorta osallistuu Lap-
set tietävät mitä rauha on -julis-
tekilpailuun.

Perttulan koulun Ida-Lotta 
Peltoniemi, Ypäjänkylän koulun 
Janne Vuorentausta ja Levän 
koulun Susanne Paija voittivat 
kukin koulunsa sarjan lionsklu-
bien kansainvälisessä rauhanju-
listekilpailussa. LC Ypäjä Kate 
kutsui Ypäjän koulujen 11–13 
-vuotiaat kertomaan taiteellisen 
näkemyksensä rauhasta.

– Innostus yllätti meidät kaik-
ki, sillä kilpailuun tuli miltei 50 
työtä. Koululaiset olivat todel-
la miettineet mitä se rauha on, 
iloitsee LC Ypäjä Katen presi-
dentti Eeva Kari.

Voittajat valitsi raati, jonka 

päätuomarina arvioi ypäjäläinen 
taiteilija Paula Oksman. Hän etsi 
töiden joukosta voimakkaita ja 
selkeitä värejä ja niukkaa som-
mittelua, joka toimii erityisesti 
julisteissa. 

– Karsiminen on julisteen 
suunnittelussa tärkeää. Lapset ja 
nuoret valitsevat usein töihinsä 
paljon pieniä yksityiskohtia ja 
nyansseja. Erityisesti Perttulan 
koulun oppilaat olivat paneutu-
neet hienosti tehtävään ja näh-
neet vaivaa, Oksman arvioi.

Myös omaperäisyys, taiteel-
lisuus ja rauhan käsitteen ym-
märrys kuuluvat kansainvälisen 
kisan arvosteluperusteisiin.

Perttulan koulusta kunnia-
maininnan saivat lisäksi Janni 
Vuori, Emilia Tuominen ja Elsa 
Tuominen sekä Levän koululta 
Rasmus Mäntymaa.

Kansainvälinen kisa ratkeaa 
tammi-helmikuun vaihteessa. 
Koululaisten julisteista kootaan 

näyttely Ypäjän kirjastoon ensi 
keväänä.

Kolme julistetta kilpailuun Ypäjältä
Lapset tietävät mitä rauha on

Janne Vuorentausta, Susanne Paija ja Ida-Lotta Peltoniemi 
(oik.) palkittiin koulujensa parhaina rauhanjulistekilpailussa.

Taas alkaa yksi vuosi kääntyä 
lopuilleen ja kukin mielessään 
hiljaksiin summailee mennyt-
tä vuotta. Ikää meille on tullut 
lisää, mutta eihän me olla van-
hennuttu, eihän?! Kaikkineen 
vuosi Ypäjällä on mennyt todella 
vähillä harmeilla ja siitä haluan 
lausua kiitokset jokaiselle erik-
seen ja kaikille yhteisesti!

Haluan omasta ja Kanta-Hä-
meen pelastuslaitoksen puoles-
ta kiittää kaikkia ypäjäläisiä ja 
Ypäjäläisen lukijoita kuluneen 
vuoden yhteistyöstä ja toivottaa 
kaikille mitä parhainta juhla-ai-
kaa, turvallisesti!!!

Mikko Malin
palomestari

Kanta-Hämeen  
pelastuslaitos

Turvallisuusnurkka
Joulurauhaa !!!

Poliisiuutiset ja poliisin työ on 
tullut lisääntyvän kiinnostuksen 
kohteeksi. Poliisin työtä voi seu-
rata televisiosta ja poliisitiedot-
teet ovat nykypäivää.

Aikaisemmin lehdet soitti-
vat poliisiasemille ja kyselivät 
päivän tapahtumia. Nykyään 
tehtäviini kuuluu poliisiasioista 
tiedottaminen Lounais-Hämeen 
alueella oma-aloitteisesti.  Tieto-
tekniikka on kehittynyt ja yhdel-
lä napin painalluksella tavoittaa 
keskeiset tiedotusvälineet.

Tiedottaminen on tullut tär-
keäksi työvälineeksi poliisille. 
On tärkeää, että asioista ker-
rotaan oikealla tavalla. Tiedot-
tamisen tulee palvella yhteistä 
etua.  Uutiset ovat ikkuna arjen 
elämään.

On yllättävää, miten tärkeä 
lähde ilmestyvät lehdet lukijalle 
voi olla myös ammattikunnan 
ja tuttavien elämän vaiheiden 
seuraamisessa. Haluan omistaa 
tämän jutun Markku Toivosel-
le, joka asui Levällä ja muutti 
sittemmin Forssaan.  Lapsuu-
dessani naapureiden siteet oli-
vat melkein yhtä vahvat kuin 
sukulaisilla. Kausitöitä tehtiin 
vuoroon talkoilla ja naapureita 
autettiin muutoinkin. Nyt vuosi-
kymmeniä myöhemmin Markun 
kuoltua hänen veljenpoikansa 
toi minulle kaksi kansiota, joissa 
oli satoja lehtileikkeitä. Mark-
ku oli kerännyt vuosien varrella 
kattavan katsauksen Forssan ja 
Jokioisten poliisista. Leikkeet 
vilisevät tuttuja poliiseja. Kiin-
nostusta oli riittänyt myös polii-
sien siviilielämään. Mm. Nissin 
Jarin laulukilpailut oli seurattu 
loppuun saakka. Poliisihallinnon 
muutokset löytyvät myös lehti-
uutisten muodossa.

Suuri osa jutuista on kuiten-
kin keskittynyt seuraamaan elä-
määni lehtien palstojen kautta. 

Tarina lähtee liikkeelle kotini 
navetan palosta 60 luvun alus-
sa edeten viime vuosien tapah-
tumiin koko skaalalla. Markku 
on seurannut perheeni tapah-
tumia merkkipäiväilmoituksia 
myöten. Jotkut kuvat ovat kah-
teenkin kertaan. Leikkeissä on 
paljon lapsistanikin kuvia, joita 
en muista lehdissä olleenkaan. 
Tuodut kansiot ovat viipyneet 
perheenjäsenteni ja sukulaisteni 
sylissä pitkään, sillä kansioiden 
sisältö on mielenkiintoinen ja 
hauskakin. Materiaalin valinnat 
kertovat jotain kerääjästäkin. 
Kansiot sisältävät Markun otta-
mia valokuvia poliisioperaatiois-
ta.

Markku vihjasi joskus minul-
le, että hänellä on jotain vanhoja 
lehtijuttuja. Näin tiivistä seu-
raamista en kuitenkaan osannut 
odottaa. Markku oli kerännyt 
omalla huumorillaan myös hu-
vittavia poliisilehtijuttuja vuosi-
en varrelta.  Kansiot eivät sisällä 
mitään tunkeilevaa taikka louk-
kaavaa asiaa.  Naapuruusside 
oli vain säilynyt läpi elämän ja 
kiinnostus oli siirtynyt myös 
ammattiini. Markku olisi itsekin 
ansainnut enemmän huomiota 
meiltä muilta naapureilta elä-
mänsä varrella.

Pidän kohtuullisena, että 
Markusta itsestäänkin on yksi 
lehtijuttu, joka voidaan liittää 
keräämiensä lehtijuttujen päälle. 
Ja pitäähän sitä ihmisen joskus 
otsikkoonkin päästä. Vaikkapa 
näin ystävällisenä kostona.

Muistetaan ja muistellaan lä-
heisiä ja naapureita joulun tun-
nelmissa.

Kiitos kuluneesta vuodesta, 
rauhallista joulua ja hyvää uutta 
vuotta!

Markku Leppälahti,  
rikosylikonstaapeli

Kanta-Hämeen poliisilaitos
TURVALLISUUSNURKKA

MARKKU TOIVONEN, naapuri

LC Ypäjä/Kate käynnistää jul-
kisen keräyksen Ypäjän Palve-
lukeskuksen vanhusten hyväksi. 
Tavoitteena on hankkia palvelu-
keskukseen geriatrinen tuoli ja 
uusia televisioita. Keräystili on 
avattu Ypäjän Osuuspankissa.

– Kuulimme, että palvelukes-
kus tarvitsisi monenlaista apu-
välinettä ja laitetta, mutta varoja 
hankkimiseen ei ole. Tartuimme 
haasteeseen. Rahaa tarvitaan 
kuitenkin niin paljon, että pie-
ni klubi ei siihen yksin pysty. 
Haastamme mukaan kuntalaiset, 
ypäjäläiset yritykset ja järjestöt. 
Uskomme, että yhdessä saamme 
paljon hyvää aikaan, klubin pre-
sidentti Eeva Kari kannustaa.

 Keräys kestää ensi vuoden 
huhtikuun loppuun asti, ja lah-

joitus tehdään heti toukokuussa.
– Toivottavasti ypäjäläiset in-

nostuvat lahjoittamaan. Esimer-
kiksi yritykset voisivat osoittaa 
joulutervehdyksiin varatut ra-
hansa tänä vuonna ypäjäläiseen 
hyväntekeväisyyteen. Pienetkin 
summat ovat tärkeitä, sillä niistä 
kasvaa iso lahjoitus, Kari huo-
mauttaa.

Jokainen sentti ja euro, jonka 
klubi kerää, käytetään lyhentä-
mättömänä palvelukeskuksen 
vanhusten hyväksi. 

Joulumyyjäisistä 
lahjoitusvaroja

LC Ypäjä/Kate on pieni, 25 
jäsenen klubi, mutta sitäkin in-
nokkaampi. Klubin ideana on 

aktiivisesti palvella ja auttaa. 
– Ensisijaisesti autamme 

omaa yhteisöämme eli olem-
me vuosien varrella esimerkiksi 
avustaneet Forssan ja Loimaan 
sairaaloita, tehneet lahjoituksia 
ypäjäläisille lapsille ja nuoril-
le muun muassa päiväkotiin ja 
nuorisotiloihin, Kari kertoo.

Varat lahjoituksiin klubi ko-
koaa talkoilla, joita tehdään 
ympäri vuoden. Ohjelmassa on 
myyjäisiä, makkaranpaistoa, töi-
tä Hevosopiston tapahtumissa, 
tiensiivouksia ja adressimyyntiä.

– Marraskuussa teimme tal-
koilla havukransseja ja -palloja. 
Niitä on myynnissä Perttulan 
Kukassa ja Lahjassa. Nyt val-
mistaudumme perinteisiin jou-
lumyyjäisiin, jotka järjestetään 

Veteraanituvalla 21. joulukuuta. 
Sinne leivotaan ja neulotaan se-
kä kerätään arpajaispalkintoja, 
Kari kertoo. Katet saavat palk-
kansa yhdessä tekemisen ilosta 
ja auttamisen riemusta.

– Yhdessä toimiminen toisten 
hyväksi on parasta, Eeva Kari 
vahvistaa.

Kansainvälinen Lions-järjes-
tö palkitsi LC Ypäjä/Katen aktii-
visuuden viime kaudella myön-
tämällä klubin perustajajäsenelle 
Päivi Laineelle arvostetun Mel-
vin Jones -jäsenyyden.  

Keräystilin numero on  
FI90 553902 20032022 ja kerä-
ysluvan numero 8090/204/2011
Joulumyyjäiset 21.12. alkaen  
kello 10 Veteraanituvalla.

Lahjoita ypäjäläisvanhusten hyväksi
LC Ypäjä/Kate haastaa kuntalaiset, yritykset ja järjestöt

Presidenttiehdokas Paavo Väyrynen vieraili Ypäjällä 17.11. 
Kuva: Ville Rämö  
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Alkaa ahdistaa pientä kulkijaa. 
Nimittäin tuo tuloillaan oleva 
joulu. Pikkujoulupippelöitä vie-
tettiin. Kutsuja ropisi kohtuudel-
la. Siansyltyt ja glögit nautittiin 
ja kännissä kotiin kontattiin. 
Muijan kanssa tapeltiin ja myk-
käkoulua vietettiin. Boolimalja 
päähän kaadettiin ja kavereille 
riitaa haastettiin. Mutta saman-
laisia kotitonttuja suurin osa. 
Väki irrotteli kuin spitaaliset 
konsaan. Vuoden aikaiset kaunat 
käsiteltiin kevyellä alakoukulla 
tai jopa täysosumalla leukalii-
teriin. Ja aamulla olo oli kuin 
osuuskaupan hoitajalla ennen 
inventaaria. Mutta hauskaa olla 
pittää, vaikka väkisiltään. Toh-
tori tikkaa haavat ja suoristaa 
nenät ja ukko ylijumala antaa 
ennen pitkää anteeksi tai sen 

jälkeen henkiset vammat. Ja 
juuri kun edellisen joulun pikku-
pikku haavat ovat arpeutuneet, 
onkin edessä seuraava käsittely. 
Näin on vuoden kierto ja näin on 
aina oleva.

Ilmankos sanotaan joulun 
olevan rauhan ja hiljentymisen 
aikaa. Kellä nyt siihen on aikaa. 
Suomen Posti, niin sehän ei ole 
SuPo tai KelPo vaan nykyisin 
Itella. rahtaa joulutervehdyk-
siä korttien muodossa. Kyllä on 
massoittain muistajia. On myös 
paljon niitä joita ei itsekään 
muista. Jonkinmoista rahan heit-
tämistä toivomuslähteeseen tä-
mäkin kartonkipaperin tuhlaus. 
Kerran vuodessa kun muistaa 
kiitoskortin yhteistyöstä postit-
taa, niin jopa sielu taivaaseen 
vilahtaa. On se niin fuulia, niin 

fuulia. Läpisairaat ajatukseni 
taitavat olla niin kyynisdepres-
siivisiä, että sensuuri iskee jou-
lun kunniaksi, mutta tämähän 
on vain pakina. Lyyrikko en ole, 
mutta kyynikko haluan olla hau-
taan asti.

Menneenä urakointiaikana 
yhteistyökumppanit eli lähinnä 
tavarantoimittajat surffailivat 
ennen joulua Hiacet yskien taka-
kontit täynnä tonttupaperisifon-
kiin käärittyjä aneita. Pukkien 
koputus kuului varsinkin niiden 
urakoitsijoiden luona, jotka oli-
vat ostoja heiltä enimmältään 
suorittaneet. Oli Siuntion silak-
kaa käsintehdyssä pienoistyn-
nyrissä (erinomainen tuhkakup-
pi), halpaa viiniä varustettuna 
lahjoittajan logolla, graavilohta, 
pyyhkeitä, kalentereita, herkku-

koreja, konvehteja, veitsiä, pipo-
ja, laukkuja, yöpaitaa ynnä muu-
ta mahdollista pienoispatsaasta 
linkkariin. Mielikuvitusta löytyi, 
mutta niin köyhää.

Ennen vanhaan tärkein jou-
lun ns. ”vientituote” oli spiritus 
fortis. Parhaimmillaan meikäkin 
sai niitä lasikantisia nurkat täy-
teen. Ne eivät menneet hukkaan. 
Niiden avulla parannettiin maa-
ilmaa ja tapettiin matoja. Mutta 
sehän vasta oli viimeisen päälle 
hienoa, että meitä urakoitsijoita 
reviteltiin huulesta sinetillä sul-
jetuin kuorin. Kuoren sisällä oli 
viesti, että tänä vuonna olemme 
sijoittaneet joululahjoihin tar-
koittamamme pääoman ”poliisi-
koirien hautauskustannuksiin”. 
No mikäpä siinä. Hyvä asia. 
Herran rauhaa vaan poisnukku-
neille poliisikoirille.

I varje fall. Joulu tulee ja toi-
vottavasti menee pian ohi. Jou-
lun jälkeenkin on elämää.

Keijo Wääri

Ruskaretkelle on totuttu lähte-
mään suurin valmisteluin, varaa-
maan kaikenlaista: matkanteko-
välinettä, majoitusta, varusteita, 
kalastussaappaita, retkikeitintä 
sekä retkiseuraa. Kuusjoekul-
man Kyläyhdistys päätti kutsua 
sunnuntaina 25.9. kävellen tai 
pyöräillen väkeä ”matalan kyn-

nyksen” vastaavaan kokemuk-
seen. Retkiseuraa ei voinut va-
lita, eikä ollut tarpeenkaan. Pu-
heensorinasta ja väen paljoudes-
ta päätellen joukossa viihdyttiin.

Tehtäviäkin oli järjestetty 
pilvisen päivän varalle monen-
moista. Oli tarjottavaa kahvista 
ja piirakoista, pullista, pipareis-

ta tukevampaan makkaraan as-
ti. Eikä lysti maksanut paljon, 
vain 2 euroa kaikkinensa ja oma 
vaiva lähteä ihailemaan syksyn 
väriloistoa, joka olikin parhaim-
millaan aurinkoisessa säässä. 
Nyt toisen kerran järjestetty ti-
laisuus saa varmasti jatkoa ensi 
vuonna. Häihälän Maija ja Juha-

ni olivat panostaneet erityisesti 
viihtymiseen, luoden luontevan 
baarin sorakuopan pohjalle, kui-
vaan paikkaan.

Osanottajien puolesta kiitok-
set järjestävälle taholle.

Veijo Kytösaho

Syksyn kaunein päivä

Jazzlaulajatar Mariah Hortans ja 
kitaristi Mathias Sandberg ovat 
nopeasti luoneet oman mark-
kinaraon suomalaisen jazzin 
parissa. Musiikkia voi kuvata 
rauhalliseksi, tunnelmalliseksi, 
traditionaaliseksi vocaljazziksi. 
Mariah Hortans / M Sandberg 
Duo on esiintynyt aktiivisesti 
suomessa sekä tehnyt kaksi kier-
tuetta USA:ssa.

Mariah Hortans on koulutuk-
seltaan laulunopettaja. Esiinty-
misien ja opetuksen lisäksi hän 
on viime vuosina myös toiminut 
kuoronjohtajana. Jazzkitaristi 
Mathias Sandberg, joka on opis-
kellut mm. Manhattan School of 
Musicissä New Yorkissa sekä 
Berklee College of Musicissä 
Bostonissa, on yksi Pohjanmaan 
eniten kysytyistä freelancemuu-
sikoista. Georg Riedel, LaGaylia 
Frazier, Antti Rissanen, Gjal-
larhorn sekä Geir Rönning ovat 
muutamia artisteja joiden kanssa 
hän on työskennellyt.

Christmas Jazz
Mariah Hortansin ja Mathias 

Sandbergin levy Christmas Jazz 

ja uusi julkaisu Another Jazzy 
Christmas luovat rentouttavan 
ja jazzahtavan joulutunnelman. 
Musiikki esitetään englanniksi, 
suomeksi ja ruotsiksi ja muo-
dostuu sekä Sibeliuksen, Hände-
lin ja Schubertin klassisista jou-
lusävellyksistä että perinteisistä 

pohjoismaisista joululauluista 
ja englanninkielisistä christmas 
carolseista. Musiikki on saanut 
uuden sovituksen jossa on käy-
tetty duon tunnukseksi muodos-
tuneita harmonioita ja melodisia 
improvisaatioita sekä svengaa-
via rytmejä.

Christmas Jazz levyllä on 
mm. Schubertin ”Ave Ma-
ria” bossa nova -sovituksena, 
1700-luvun klassikko ”Kuului 
laulu enkelten”, Sibeliuksen 
”Giv mig ej glans, ej guld, ej 
prakt” jazzahtavissa tunnelmis-
sa, ja Jaska Jokusen piirretystä 
jouluelokuvasta tuttu ”Christ-
mas Time Is Here”.

Duon uudella levyllä Another 
Jazzy Christmas on mm. Madet-
ojan ”Arkihuolesi kaikki heitä” 
gospel-versiona, Sibelius-siker-
mä ”On hanget korkeat nietok-
set / Finlandia”, Händelin sven-
gaava ”Dotter Sion” sekä Mel 
Tormén ajaton jouluklassikko 
”The Christmas Song”.

Mariah Hortans / M Sand-
berg Duo viimevuotisen kiertue 
oli Suomen kaikkien aikojen 
laajin jazzkiertue. Duo tekee tä-
nä vuonna 43-konsertin Christ-
mas Jazzkiertueen Kittilästä 
Helsinkiin.
Ypäjän Osuuspankki järjestää 
Ypäjän kirkossa Joulukonsertin 
perjantaina 16.12.2011 klo 19. 
Esiintyjänä Mariah Hortans / 
M Sandberg Duo. Vapaa pääsy.

Mariah Hortans / M Sandberg Duon 
joulukonsertti Ypäjän kirkossa

Wäärin käsityksiä
Pikkujoulupippelöistä jouluun

Lähdimme lauantaina 12.11. 
2011 Loimaalle Metallimes-
suun. Linja-auto lähti srk-kodin 
pihalta klo 17. Saavuimme hy-
vissä ajoin Loimaan kaupungin 
kirkolle ja saimme hyvät paikat 
etummaisista penkkiriveistä.

Saimme korvatulpat paikan 
päältä, koska musiikki soi ko-
vaa. Messussa soitettiin virsiä 
metallimusiikin mukaisesti. Pap-
pi Haka Kekäläinen, joka itsekin 
oli hevimiehiä pitkine hiuksi-
neen, piti ohessa tavallisen mes-

sun. Musiikkia oli rutkasti niin 
kuin myös kuuntelijoita.

Messun päätyttyä annoimme 
raikuvat aplodit ja suunnistimme 
bussilla takaisin Ypäjälle. Mes-
sussa oli mukana osa isoskoulu-
tuksessa olevista sekä rippikou-
lulaisia. Matkan järjesti Ypäjän 
seurakunnan nuorisotyö.

Teksti: isoset Ella Honkanen, 
Julia Markkula, Tuomas Hossi,  

Antti Alanko, Aapeli Toivola
Kuva: Tuomas Hossi

Matka Metallimessuun 

Työelämään tutustuminen alkaa 
koululaisilla seitsemännellä luo-
kalla. Silloin oppilaat toimivat 
puolet koulupäivästään siivoojan 
apulaisena. Yhden päivän aikana 
siivoojaa auttaa aina neljä luokan 
oppilaista. Kahdeksannella ja yh-
deksännellä luokalla tetissä oppi-
las oppii hakemaan töitä ja oppii 
tuntemaan paremmin työn, jonka 
on itselleen hankkinut. 

Viikolla 45 oli Kartanon kou-
lun yhdeksännen luokan oppilail-
la työelämään tutustumisviikko. 
”Tet-viikko on hyvä tapa tutustua 
sellaisiin ammatteihin, joista on 
kiinnostunut”, kertoi päiväkodin 
4-5 -vuotiaiden ryhmässä työs-
kentelevä Jenni Vuorio. 

”Tetissä oppii myös näke-

mään millaista on olla oikeissa 
töissä”, kertoi puolestaan 1-3 
-vuotiaiden ryhmässä työskente-
levä Heta Ahonen. 

Minä, Heta ja Jenni olemme 
olleet tyytyväisiä tet-viikkoon ja 
meillä on viikon aikana ollut erit-
täin hauskaa. Itselleni tet-viikko 
on antanut mainion tilaisuuden 
tutustua lehden teon ihmeelliseen 
maailmaan ja tehdä sitä, mistä 
olen aina tykännyt, eli kirjoittaa 
tekstejä.

Moni nuori ei kuitenkaan tie-
dä vielä, mitä tulevaisuudessaan 
haluaa, jolloin tet-paikan valinta 
voi osoittautua yllättävän han-
kalaksi. Jos ensimmäisellä ker-
ralla on töissä vaikkapa Ypäjän 
kukkakaupassa, voi seuraavalla 
kerralla hakea ala-asteelle, jotta 
näkee erilaisia aloja ja voi hel-
pommin sanoa, mitä ei ainakaan 
halua tulevaisuudessa tehdä. Jos-
kus voi myös käydä niin, että in-
nostuu niistä ammateista, joissa 
on käynyt tetissä. Se voi hyvin-
kin hankaloittaa ammatinvalin-
taa, kun kiinnostavien ammattien 
lista kasvaa kasvamistaan. 

Siiri Rantanen

Ysien tet-viikko!

Kartanon koulun oppilaat lah-
joittivat tänä syksynä keräämän-
sä taksvärkkitulon 755 euroa 
Ypäjän palvelukeskuksen de-
mentiaosaston potilassänkyhan-
kintaan. Perinteisesti aiempina 
vuosina keräyskohteena ovat 
olleet Suomen tai maailmanlaa-
juiset hyväntekeväisyysjärjestöt. 
Tänä vuonna Kartanon koulun 
oppilaskunta halusi auttaa ke-
räämällään rahasummalla lä-
hellä omassa kunnassa olevia 

ihmisiä. Syyskuun 17. päivänä 
järjestetyssä kampanjassa olivat 
mukana kaikki Kartanon koulun 
oppilaat. Lahjakorttia olivat de-
mentiaosastolle luovuttamassa 
Kartanon koulun oppilaskunnan 
edustajat Ella Honkanen, Kerttu 
Kouri sekä Jenni Vuorio. Tilai-
suus oli lyhyt ja lämminhenki-
nen, jonka jälkeen tytöt totesivat 
kokevansa hyvää mieltä siitä, et-
tä saa konkreettisesti nähdä mi-
hin apu menee.

Kartanon koulun  
taksvärkkitulo potilassänkyihin

Vasemmalta Ella Honkanen, Jenni Vuorio, Kerttu Kouri, Taina 
Kärkkänen, Anne Rämö, Taina Haavisto ja Hannele Mäki.  
Edessä istuvat Meeri Turkki ja Annikki Heinävirta.
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Tervetuloa perinteiseen
JOULULAULUTILAISUUTEEN
Pyykölle, Saarentie 2,  
maanantaina 12.12 klo 18.00.

Mirja Paju ja Kari Raiskio vastaavat jälleen musiikista.
Hanna ja Matti Pyykkö   

Hyrsynseudun Kyläyhdistys ry

JOULUMYYJÄISET
keskiviikkona 21. joulukuuta alkaen kello 10

VETERAANITUVALLA

Tarjolla joulun herkkuja ja vehreitä havuja.
Herkkutori avoinna kello 14:ään tai  

niin kauan kuin myytävää riittää.
Myyjäisissä myös arpajaiset ja glögitarjoilu.

Tuotto käytetään hyväntekeväisyyteen.

TERVETULOA!
Iloista Joulumieltä ja Onnellista Uutta Vuotta!

LC YPÄJÄ/KATE

Valtakunnallinen eh-
käisevä päihdetyö-
viikko on teemaviik-
ko, jonka tarkoituk-
sena on luoda keskus-
telua ajankohtaisista 
päihdekysymyksistä 
sekä nostaa esille eh-
käisevää päihdetyötä 
toteuttavia tahoja ja 
heidän toimintaansa. 
Viikolla esimerkiksi 
järjestettiin seutukun-
nan kaupoissa Viina-
visa nuorisotyöntekijöi-
den ja A-klinikan työntekijöiden 
panostuksella. Ypäjällä viikko 
on ollut toimelias.  Maanantaina 
7.11. kävivät ankkuriprojektista 
Jaana Ojanperä, Anu Kankanen 
sekä Sirkku Nurmi (www.polii-
si.fi/ankkuri) pitämässä luennon 
Kartanon koululla sekä He-
vosopistolla. Tiistaina Seiska-
haavissa mietittiin päihdeasioita 
erilaisten tehtävien avulla ja 
keskiviikkona pitivät Ypäjän Sa-
lella Viinavisan nuoriso-ohjaaja 
Kati Saukkonen sekä ankkurin 
sosiaalityöntekijä Anu Kanka-

nen. Viinavisassa neljä henkilöä 
– Minna Ratas, Mika Rantanen, 
Ulla Salmi ja Tapio Ahonen – 
voitti itselleen kahvipaketin, 
jonka Sale sponsoroi.  Torstaina 
10.11. Iltahaavissa suunnitel-
tiin käsikirjoitus ja rekvisiittoja 
Urpo-elokuvaan. Perjantain Il-
tahaavissa kuvattiin ypäjäläisen 
nuoren näkökulmasta ehkäise-
vän päihdetyön video Urpo. Toi-
veissa olisi, että video esitettäi-
siin kerran vuodessa aina Ehkäi-
sevän päihdetyön viikolla.  

Siiri Rantanen

Kuva: Sara Markkula

Valtakunnallinen  
ehkäisevä päihdetyöviikko

Kartanon koululla astui marras-
kuussa uusia sääntöjä voimaan. 
Moni nuorista kuljetti repussaan 
erilaisia makeisia sekä limsaa ja 
energiajuomia. Koululla kuiten-
kin haluttiin edistää nuorten ter-
veyttä, joten makeiset, limsa sekä 
energiajuomat kiellettiin. Oppi-
laat olivat aluksi hieman ihmeis-
sään, mutta hyväksyivät säännön 
hyvin nopeasti.

Ensimmäisinä työpäivinään 
rehtori Heikki Vainio huomasi, 
että oppilaitten kielenkäytössä 
oli erittäin paljon parantamisen 
varaa. Aiemmin kiroilusta saa-
tettiin antaa jälki-istuntoa, mutta 
nyt jokaisesta väärässä paikassa 
väärään aikaan lausutusta kiro-
sanasta laittaa opettaja ylös mer-
kinnän. Kun yhdelle henkilölle 

on kertynyt kolme kiroilumer-
kintää, hänelle annetaan ”vastuun 
portaat”. Viidestä kiroilumerkistä 
saa jälki-istuntoa.

Vastuun portaat ovat mene-
telmä, jonka tarkoituksena on 
saada oppilas ottamaan vastuu 
teoistaan. Monisteella on piirret-
ty portaikko, jonka ensimmäise-
nä portaana on tekonsa myöntä-
minen, toinen porras on tekonsa 
ymmärtäminen, kolmannella 
portaalla pyydetään anteeksi sitä 
mitä on tullut tehneeksi ja neljän-
nellä sovitetaan teko. Viidennellä 
portaalla luvataan, ettei enää tee 
asiaa, jonka takia vastuun portaat 
on lykätty eteen ja kuudennella 
portaalla rohkaistaan muita vält-
tämään typeryyksiä. 

Siiri Rantanen

Kartanon koululla uusia sääntöjä!

Vauhtia Elämään -liikuntahank-
keen 10 viikon Action Air Soft ja 
Sporttiskerho kerhot saatiin pää-
tökseen 28.11.2011. Sporttisker-
ho koostui 15:sta 3-6 -luokka-
laisesta innokkaasta liikkujasta. 
Hankkeen yhtenä tärkeänä konk-
reettisena tavoitteena oli eri la-
jeihin tutustuminen. Tutustuim-
me hiphop-tanssiin, karateen, 
korikseen ja jousiammuntaan. 
Suuntasimme Loimaalle jossa 
eri yhdistyksillä ja liikuntaa jär-
jestävillä tahoilla olivat valmiina 
loistavat tilat ja osaavat ohjaajat. 
Sporttiskerhossa opimme eri la-
jien lisäksi miten mm. erilaisissa 
liikuntatiloissa, ohjauksissa ja 
tanssistudiolla toimintaan.   

Action Air Softissa sai har-
rastaa muovikuula-asein harras-

tettavaa toiminnallista ammun-
taa. Muutamalle ilmoittautuneel-
le saattoikin tulla pettymyksenä 
tai yllätyksenä että muovikuula-
aseellakaan ei ositella toisia 
ihmisiä. Action Air Softissa 
muovikuula-aseella ammutaan 
ainoastaan tauluja ja popperei-
ta mahdollisimman nopeasti, 
tarkasti ja turvallisesti. Oman 
mausteensa lajiin tuo erilaiset 
rakennettavat seinät, ovet ja ik-
kunat joiden takaa tehtävät suo-
ritetaan kellon mitatessa aikaa.

Hanke jatkaa liikunnan jär-
jestämistä Ypäjällä Vuoden 2012 
loppuun. Osallistukaa hyvät 
Ypäjäläiset sankoin joukoin teil-
le tarjottuun mahdollisuuteen!

Kiitos kaikille osallistujille ja 
liikunnallista Uutta Vuotta 2012!

Kuvassa Vauhtia Elämään -liikuntahankkeen Sporttiskerho-
laisia. Tutustuimme koriksen saloihin Bisons-ohjauksessa. 
Ohjaajana toimivat Bisonien apuvalmentaja Petri Kajander ja 
jenkkivahvistus Ryan McDade.

VAUHTIA ELÄMÄÄN

Joulutanssiaiset
9.12.2011 klo 19.00–24.00 
Kosken Nuortentuvalla. Tanssittajana Aikalisä.

Järjestäjänä Kosken lukion matkakurssi 2012. 
Ohjelmassa mm.
– Aloitussanat – Jari Kesäniemi
– Aikalisän ensimmäisen levyn julkaisutilaisuus
– Mukava ohjelmaa ja buffetti
Lippu 12 € ja lipun hintaan kuuluu kahvi / tee + joulutorttu.  
Lippuja voi noutaa Ypäjän osuuspankista.  
Lisätietoja numerosta: 0440 940 914 Elina Sallinen.

Joulumyyjäiset 
17.12.2011 klo. 13.00–15.00 
Ypäjänkylän Seuraintalolla. 
2 € / pöytä. Varaa pöytä viimeistään  
15.12.2011 puh. 050 468 2588.
Järj. Ypäjänkylän Kyläyhdistys rya

Lasten Itsenäisyyspäiväjuhla
Ypäjänkylän Seuraintalolla  
6.12.2011 klo 13.00–14.30.

Osallistumismaksu 2 €. Vetäjinä Outi ja Riikka.
Järj. Ypäjän Nuorisoseura ry

Ypäjän Riistamiehet ry tiedottaa
Ilvesjahtiin ilmoittautumiset 13.12.2011 
mennessä:

Palikkala, Markku Mäkelä 0400 809 035
Perttula, Helga Tuura 044 294 4862
Ypäjänkylä, Risto Rantanen 046 556 9765

Ypäjän Riistamiehet ry

toivottaa jäsenet ja yhteistyökumppanit tervetul-
leeksi joulukahville tiistaina 20.12.2011 klo 9.00–
13.00 yhdistyksen toimistolle Loimaalle (Hirvikos-
kentie 224)

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

SUOKULMAN YKSITYISTIE
pyytää tarjouksia suokulmantien talviaurauksesta tal-
vikaudelle v. 2012.
Tarkemmin asiaa voi tiedustella Juhani Kaunelalta 
puh. 040 768 0246.
Mahdolliset tarjoukset, joista ilmenee kalusto ja tunti-
veloitus, pyydetään jättämään 15.12.2011 mennessä 
osoitteella juhani.kaunela@gmail.com.

Suokulmantien hoitokunta

JOULULAHJAKERÄYS
Ypäjän kunta ja Ypäjän seurakunta järjestävät yhdessä joulu-
lahjakeräyksen vähävaraisten perheiden 0–17 -vuotiaille lap-
sille ja nuorille. Onko Sinulla mahdollisuus lahjoittaa joululahja 
sitä tarvitsevalle? Lahjojen tulisi olla uusia, mutta sekä isot et-
tä pienet lahjat ovat tervetulleita. Mieluisia lahjoja ovat esim. 
lelut, pelit, kirjat ja villasukat. Käteistä rahaa ei voi lahjoittaa.
Lahjoja ei tarvitse paketoida. Lahjoituksesi voit toimittaa  
1.–17.12.2011 välisenä aikana seuraaviin keräyspisteisiin nii-
den aukioloaikoina:
Ypäjän pääkirjasto
Ypäjänkylän l 
ainausasema
Kunnantalon  
palvelupiste
Ypäjän seurakunta- 
koti: diakonin  
päivystysaikoina 
ke klo 10–11.30 ja  
to klo 15–16

Kaikki lahjoitukset otetaan kiitollisuudella vastaan.

Lämmintä joulumieltä sekä  
rauhallista joulun aikaa!

toivottavat Ypäjän kunta ja Ypäjän seurakunta

Ypäjän kunta
kiittää kuntalaisia ja yhteistyökumppaneitaan

kuluneesta vuodesta ja toivottaa

Oikein Hyvää Joulua ja  
Onnekasta Vuotta 2012!

Ypäjän kunnanvirasto on poikkeuksellisesti avoinna
tiistaina 13.12.2011 klo 8.00–16.00
keskiviikkona 14.12.2011 klo 8.00–16.00
maanantaina 19.12.2011 klo 8.00–16.00

ja suljettuna perjantaina 23.12.2011.
Kunnanhallitus

Ypäjän peruskoulun ja päiväkodin 
ruokalistat viikoilla 49 – 51
Viikko 49

Maanantai: persikkainen broileri, perunat, tuoresalaatti 
Tiistai: itsenäisyyspäivä
Keskiviikko: makkarakastike, perunat, tuoresalaatti
Torstai: hernekeitto, leipä, juusto
Perjantai: uunilohi, perunat, tuoresalaatti

Viikko 50
Maanantai: broilerikastike, riisi, tuoresalaatti
Tiistai: jauhelihakastike, perunat, tuoresalaatti
Keskiviikko: jauhelihakastike, perunat, tuoresalaatti
Torstai: jouluateria
Perjantai: lihapullat, perunat, salaatti 

Viikko 51
Maanantai: nakkikeitto, pehmeä leipä
Tiistai: kalaruoka, perunat, tuoresalaatti (joulupuuro päiväkodilla)
Keskiviikko: joulupuuro (ala-asteet), kinkkukiusaus (Kartanon koulu)
Torstai: joulupuuro (Kartanon koulu) joulupussit (ala-asteet) 

Ruokaan sisältyy päivittäin leipä, leipärasva, ruokajuoma sekä tuore- tai 
muu lisäke. Ruokalistassa ovat muutokset mahdollisia. 

Viikoittainen ruokalistamme on myös katsottavissa  
Ypäjän kunnan nettisivuilta osoitteessa:
www.ypaja.fi/kuntalainen/kouluruoka
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Liikuntatapahtumia

VAUHTIA ELÄMÄÄN
KOKO PERHEEN LUISTELUKERHO

Loimaan jäähallilla sunnuntaisin klo 10–11. 
Seuraavat kerrat: 11.12. ja 18.12.2011  
sekä 8.1, 15.1, 22.1, 29.1 ja 5.2.2012.

Hinta 50 e/perhe (tai 10 e/kerta/perhe)
Kypäräpakko!

Kerho lähti pyörimään 13.11.2011 eikä siihen tarvitse ilmoit-
tautua ennakkoon. Fiilispohjalta, ilmoitettuina päivinä perhe 
autoon ja luistelemaan.  Lisätietoja liikunnanohjaaja Merja Ki-
vimäki 050 433 9002 tai Riina Levander 050 380 3479.

Keskustan Perttulan py:n
sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
pidetään Kunnantalon kahviossa keskiviikkona 
14.12.2011 klo 19.00.
Johtokunta kokoontuu klo 18.30.
Tervetuloa!

Johtokunta

Joulukuusien myynti
keskiviikkona 21.12.2011 klo 10–18 

Ypäjän torilla. 

Lions Club Ypäjä 

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Jouluinen illanvietto 
Katinhännän Kievarissa 5.12.2011 kello 18 alkaen.

Vielä on tilaa, joten ota yhteys Keijoon 050 363 6624.
Kuljetusaikataulu:

• Ojalan kauppa kello 17.15
• Matkahuolto     kello 17.25
• Srk-koti            kello 17.30

Omalla kyydilläkin voi tulla. Ota mukaan iloinen  
ja reipas mieli, sekä 25 euroa illalliskorttia varten.

Eläkeliitto Ypäjän yhdistys

Keskustan Ypäjän kunnallisjärjestön

SYYSKOKOUS
pidetään Veteraanituvalla tiistaina 13.12.2011 klo 19.00. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!

Kunnallisjärjestön johtokunta

Auta meitä auttamaan  
ypäjäläisvanhuksia!

LC Ypäjä Kate järjestää julkisen keräyksen Ypäjän Pal-
velukeskuksen vanhusten hyväksi. Keräyskohteiksi seu-
loutuivat tarpeiden mukaan geriatriatuoli ja mahdollises-
ti televisioita eri osastoille keräyksen tuoton mukaan.

Pienistä lahjoituksista voi kasvaa iso apu.
Osallistu lahjoittamalla Ypäjän Osuuspankissa olevalle ke-
räystilille Sinulle sopiva summa. Merkitse tilillepanon vies-
titietoihin, jos et halua nimeäsi julkisuuteen. Keräysaika 
päättyy 30.4.2012 ja lahjoitus tehdään toukokuussa 2012.

Tilin numero on FI90 553902 20032022
Keräysluvan numero 8090/204/2011

KIITOS!
LC Ypäjä Kate

Vielä ehdit uimaan!
Nyt on korkea aika hyödyn-
tää jäsenille ilmainen uinti-
kerta, mikäli et ole sitä vie-
lä tehnyt. Loimaan Vesihovissa pääsee MLL Ypäjän 
yhdistyksen jäsenkorttia näyttämällä kerran vuodessa 
ilmaiseksi uimaan, muista käyttää etusi!

MLL Ypäjän yhdistys

Tunnelmallista joulua ja onnea vuodelle 2012!
Kiitos kaikille kuluvana vuonna toimintaamme tuke-
neille sekä tapahtumiin osallistuneille.

MLL Ypäjän yhdistys

Mannisten kyläkerholaisten 
PIKKUJOULU

Hevosopiston oppilasruokalassa  
torstaina 8.12.2011 klo 19.00.

Tervetuloa joulupuurolle. Pikkupaketti mukaan.

Hyvän Joulun toivotus
kaikille jäsenille ja kannattajille 2011
Menestystä vuodelle 2012
Ypäjän Kotiseutuyhdistys ry
Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry
Hyrsynseudun Kyläyhdistys ry
Saarikon aukeelaiset

Ypäjän Hevosystäväinseura  
kiittää kuluneesta vuodesta ja 

toivottaa yhteistyökumppaneilleen  
sekä kaikille ypäjäläisille 

Rauhallista Joulua ja  
Menestyksekästä Vuotta 2012  

Ypäjän Eteläiset Maa- ja kotitalousnaiset

SYYSKOKOUS 
Hevosopiston oppilasruokalassa

torstaina 15. joulukuuta 2011 klo 19.00.
Esillä sääntömääräiset asiat.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

PIKKUJOULU
Syyskokouksen jälkeen 

jatkamme pikkujoulun merkeissä.
Tervetuloa!

Hevosopiston oppilasruokalassa 
torstaina 8.12. klo 19. 
Mannisten kyläkerholaiset myös mukana.

Vietämme iltaa yhteislaulujen ja musiikin sekä yhdes-
säolon merkeissä. Joulupuuro ja kahvitarjoilu. 
Pikkupaketti mukaan arpajaisiin.
Tervetuloa. Tuo ystäväsikin mukaan.

Ypäjän Karjalaisseura ry:n

PIKKUJOULU

Ypäjän Sotainvalidien,  
Sotaveteraanien ja
naisjaostojen sekä  
kannattajajäsenten yhteistä

PIKKUJOULUA
vietetään Seurakuntakodilla tiistaina 13. päivänä 
joulukuuta 2011 klo 14.00.
Tilaisuudessa on omatoimista ohjelmaa, jouluateria 
sekä rentouttavaa yhdessäoloa ja tietysti lopuksi kah-
via ja joulutorttua.
Ruokatarjoilun järjestämiseksi ennakkoilmoitus osal-
listumisesta on välttämätön viimeistään keskiviikon 
7.12.2011 iltaan mennessä
joko Anjalle puh. 767 3529, Sylville 767 3068 
tai Harrille 0500 741 494.

TERVETULOA !

Tulossa tammikuussa

Ypäjänkylän Seuraintalon 60 v. juhla
15.1.2012 
Tietoa enemmän tammikuun Ypäjäläisessä.

Järj. Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry

Ypäjänkylän Maa- ja kotitalousnaiset
JOULUKUUN TOIMINTAA
KEPPIJUMPPA jatkuu maanantaisin 
klo 19.00 Ypäjänkylän koululla. 

PIKKUJOULU Katinhännän Kievarissa maanantaina 
12.12.2011 klo 18.30. Tervetuloa.
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Palvelupiste

Ypäjän kunnan palvelupiste 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  
palvelupisteessä maanantaina 5.12.2011  
(joka kuukauden 1. maanantai) klo 13–15. 

Palvelupisteestä saat seuraavat palvelut: Opastus 
eteenpäin, kunnan esitteiden ja lomakkeiden jakelu 
sekä vastaanotto, Veteraanituvan avaimet, ilmoittau-
tumisten vastaanotto, kuntokorttien jakelu- ja palau-
tuspiste, palkintojen lunastuspiste sekä muu asiakas-
palvelu.

Verenpaineenmittaus
ilman ajanvarausta

Ypäjänkylän lainausasemalla
keskiviikkona 14.12.2011 klo 10.30–11.30

Tervetuloa!
Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

TarJOUSPYYnTö
Ypäjän kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjousta 
kunnan kiinteistöjen jätesäiliöiden tyhjennyksistä vuo-
sina 2012–2013.
Tarjouksen tulee sisältää kaikki jätteiden kuljetukseen 
ja käsittelyyn liittyvät voimassaolevat verot ja maksut.
Kirjallinen tarjous on toimitettava 7.12.2011 klo 15.00 
mennessä osoitteella: Ypäjän kunta, Tekninen lauta-
kunta, Perttulantie 20, 32100 Ypäjä. Kuoreen merkin-
tä ”Jätesäiliöiden tyhjennystarjous”. 
Tarjouspyyntöasiakirja on noudettavissa Ypäjän kun-
nan teknisestä toimistosta, Perttulantie 20 ja kunnan 
www-sivuilta. Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jouko 
Käkönen, p. (02) 7626 5241.
Ypäjä 11.11.2011

Tekninen lautakunta

Liikuntapäiväkirjojen palautus  
maanantaina 12.12.2011 omalle koululle.  

Liikkuvin luokka palkitaan jouluviikolla.  
Muista palauttaa ajoissa!

Terveisin liikunnanohjaaja Merja Kivimäki

VAUHTIA ELÄMÄÄN

avOIn PäIväKOTI
Toimintakeskuksessa (Perttulantie 24)  

perjantaisin klo 9.30–11.30 (leikkiä, laulua, ulkoilua ym.).  
Asiakasmaksu 2 € / kerta / perhe. 

Lisätietoja: Tiina Turkkila, puh. ma–to 7626 5255 (esikoulu), 
perjantaisin 7626 5230 (toimintakeskus), 

♥ Joulukuun ohjelma:
pe 2.12. Jouluaskartelu
pe 9.12. Lauluhetki (pikkujoulu) päiväkodilla klo 9.30

Tapaamisiin tammikuussa pe 13.1.2012
Tiina & perusturvalautakunta

Vuoden 2011 parhaiden ypäjäläisten 
urheilijoiden palkitseminen
Ypäjän vapaa-aikalautakunta palkitsee vuoden 2011 
parhaat urheilijat, jotka ovat menestyneet vähintään 
SM- tai aluemestaruustasolla. Tässä tarkoituksessa 
vapaa-aikalautakunta haluaa tietoja ypäjäläisten ur-
heilijoiden menestyksestä tänä vuonna. Urheilijat ja 
seurat, ilmoittakaa parhaat saavutuksenne keskiviik-
koon 31.12.2011 mennessä kirjallisesti osoitteella 
Ypäjän kunta, vapaa-aikatoimi, Perttulantie 20, 32100 
YPÄJÄ tai sähköpostilla kunta@ypaja.fi.

Vapaa-aikalautakunta
_   _   _   _   _

Kunnon Kuntalainen 2011
Hämeen Liikunta ja Urheilu ry palkitsee Kunnon Kun-
talaisena henkilön, joka esimerkillään edistää liikun-
nan harrastamista ja muita terveitä elämäntapoja. 
Kunnon Kuntalainen on yhteisö tai yksityinen henki-
lö, joka esimerkillään edistää liikunnan harrastusta ja 
muita terveitä elämäntapoja Ypäjän kunnassa. Vapaa-
aikalautakunta pyytää seuroilta, yhdistyksiltä ja yksi-
tyishenkilöiltä esityksiä Ypäjän Kunnon Kuntalaisesta 
vuonna 2011. Ehdotuksia Kunnon Kuntalaisesta 2011 
voi tehdä 31.12.2011 asti kirjallisesti osoitteella Ypä-
jän kunta, vapaa-aikatoimi, Perttulantie 20, 32100 
YPÄJÄ tai sähköpostilla kunta@ypaja.fi.

Vapaa-aikalautakunta

Perus- ja kohdeavustukset liikunta- ja 
nuorisotoimintaan vuodelle 2012
Vapaa-aikalautakunta julistaa haettavaksi 
avustuksia seuraavasti:
Perusavustukset
Perusavustuksia myönnetään varsinaisen toiminnan 
tukemiseen. 
Perusavustushakemukseen tulee liittää toimintaker-
tomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä 
toimintavuodelta, toimintasuunnitelma ja selvitys siitä, 
mikä on perustoimintaa, johon avustusta haetaan se-
kä talousarvio vuodelle 2012. 
Mikäli kyseessä on uusi hakija, tulee hakemukseen 
liittää yhdistyksen säännöt.
Nuorisotoimen avustuksia voidaan myöntää ypäjäläi-
sille yhdistyksille ja yhteisöille lapsille ja nuorille suun-
natun toiminnan tukemiseen.
Liikuntatoimen avustuksia voidaan myöntää urheilu-
seuroille.
Perusavustukset on haettava kunnan kotisivulta 
(www.ypaja.fi) tai yhteispalvelupisteestä saatavalla lo-
makkeella.  
Vapaa-aikalautakunnalle osoitetut hakemukset liit-
teineen tulee jättää 31.4.2012 mennessä osoitteella 
Ypäjän kunta, vapaa-aikalautakunta, Perttulantie 20, 
32100 Ypäjä.  

Kohdeavustukset
Kohdeavustuksia myönnetään erilliseen, varsinaisen 
perustoiminnan ulkopuoliseen toimintaan, esim. ker-
taluontoisten tapahtumien järjestämiseen, projekteihin 
tai kalustohankintoihin.
Kohdeavustushakemukseen tulee liittää toimintaker-
tomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä 
toimintavuodelta, mikäli niitä ei ole toimitettu perus-
avustushakemuksen yhteydessä sekä suunnitelma 
avustuksen käytöstä. 
Kohdeavustukset maksetaan kuitteja vastaan.
Kohdeavustushakemuksia voi jättää pitkin toiminta-
vuotta 30.11.2012 saakka. 
Kohdeavustukset on haettava kunnan kotisivulta 
(www.ypaja.fi) tai yhteispalvelupisteestä saatavalla 
lomakkeella (sama lomake kuin perusavustuksissa).  
Lisätietoja antaa vs. hallintojohtaja Anne Järvinen, 
puh. 7626 5201 tai anne.jarvinen@ypaja.fi.

Vapaa-aikalautakunta

Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
perjantaina 9.12.2011

Lähtö Ypäjän torilta 9.12.2011 klo 10.00 ja  
paluu Forssasta noin klo 12.30.

Matkan hinta on 11 euroa/henkilö. Forssassa taksi ajaa  
kauppakeskuksiin (Prisma, Citymarket) ja  

tarpeen mukaan Forssan keskustaan.
Ilmoittautuminen asiointimatkalle  

Taksi Tuomas Sirénille puh. 040 757 5833. 

Tarjouspyyntö
Ypäjän kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia toimialaan-
sa kuuluvista kaivinkone- ja traktoritöistä vuosille 2012–2013. 

Tarjous on toimitettava suljetussa kirjekuoressa 19.12.2011 klo 
15.00 mennessä osoitteella: Ypäjän kunta, Tekninen lautakunta, 
Perttulantie 20, 32100 Ypäjä. Kuoreen merkintä ”Konetyötarjous”.

Tarjouspyyntö liitelomakkeineen on noudettavissa Ypäjän kunnan 
teknisestä toimistosta.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jouko Käkönen, 0500 801 914.

Tekninen lautakunta

KIrJaSTO
YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO
Perttulantie 59, 32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5269
puh. (02) 7626 5268, 050 562 6301 (kirjastonjohtaja, 
kulttuuriasiat) 
sähköposti: ypajan.kirjasto@ypaja.fi
www.ypaja.fi/
www.lounakirjastot.fi
Ypäjän kirjasto löytyy myös Facebookista haulla ”ypä-
jän kirjasto”.
AUKIOLOAJAT
ma  klo 13–19
ti klo 13–19
ke klo 13–19
to klo 10–16
pe klo 10–16
Joka kuukauden toinen ja neljäs lauantai klo 11–15 
(joulukuun lauantai 10.12.)
Joulukuun poikkeavat aukioloajat:
maanantaina 5.12. klo 10–15
Itsenäisyyspäivänä 6.12. suljettu
perjantaina 23.12. klo 10–15
joulunpyhinä 24.–26.12. suljettu

• • • • •
YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA 
Ypäjänkyläntie 951, 32140 Ypäjä as 
puh. 050 363 0508
AUKIOLOAJAT 
ti klo 17–19
ke  klo 10–12 
Kerran kuukaudessa lauantaina kello 10–13 (joulu-
kuun lauantai 3.12.)

• • • • •
JOULUKUUN NÄYTTELY
Unto Grönbergin maalauksia.

• • • • •
LUKUPIIRI
Lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 4.12. klo 17–19 pää-
kirjaston näyttelytilassa. 
Kirja: Anita Brooknerin ”Säädytön liitto”.

• • • • •
SATUTUNTI
Satutunnit parittomien viikkojen keskiviikkona kello 
18.00–18.45. MLL:n satuilijat lukevat ja askartelevat. 
Joulukuun satutunti 7.12.

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta 
Vuotta 2012 asiakkaillemme!

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

Kuntokausi päättyy 31.12.2011!
Muista palauttaa kuntokorttisi 9.1.2012 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 päi-
väkohtainen liikunta (myös työmatka- ja hyötyliikunta)

Verenpaineenmittaus
ilman ajanvarausta

Ypäjän Osuuspankin alakerrassa
ke 7.12.2011 klo 10.30–11.30

Tervetuloa!
Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

Minna & Sari

Ypäjän Kunnan liikunta-
ryhmät aloittavat viikolla 2
Tarkemmat tiedot tammikuun  
Ypäjäläisessä ja kunnan nettisivuilla!

Liikunnallista joulun aikaa toivottaa Merja!


