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Palveluaikamme

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

www.parturikampaamooutiperho.ﬁ

pankin aukioloaika päivittäin klo 9-16
kassapalvelut päivittäin klo 9-12

UUTTA YPÄJÄLLÄ!
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TOIMITILAA VUOKRATTAVANA

Ypäjän keskustassa, Lepolantie 2, n. 180 m2,
sopii toimistoksi tai liikkeeksi, esim. R-kioski, puutarhakauppa, maataloustuotteiden myyntipiste, kirpputori…
Vuokrapyyntö 800 + alv.
Soita 044 343 4838, sunmarianne@luukku.com,
niin mietitään yhdessä.

YPÄJÄN
TAKSI
Jani Himanen | 050 521 0489
www.perinnepelti.fi

Puh. (02) 727 1180

Hei!
Olemme Loimaalla ja lähiympäristössä toimiva työvoiman
vuokrausyritys. Toimintamme on alkanut jo vuonna 1997.

Palvelutarjontaamme kuuluu mm.
– siivoukset
– kaupassa käynnit
– muut asioinnit
– pienimuotoiset pyykinpesut
– ulkoilutus
– pihojen hoito
– muutot
– tarjoilut
– ruokapalvelu kyyditykset
– tavaroiden kuljetukset
– omaishoitajan lyhyitä tuurauksia
– asiakkaan saattamiset
Työnkesto voi olla viikkoja, päiviä, päivä tai muutama tunti
(aina asiakkaan toiveiden mukaan).
Kannattaa kysyä myös tämän listan ulkopuolella olevista
töistä, koska yritämme aina järjestää tarvittavan avun.
Pyrimme toimimaan lyhyellä varoitusajalla, eli toimittamaan
tarvittavan avun jopa seuraavaksi päiväksi. Palvelumme on
kotitalousvähennyskelpoista!
Kysy lisää, jos kiinnostuit! Tai jos jokin kohta jäi askarruttamaan, vastaamme mielellämme kysymyksiisi.

Loimaan JelppiPalvelu Oy
Eila Mäkinen

Tmi Fysioterapeutti
Satu Vaarula
p. 0400 43 00 88
hyvinvoi.net

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

Haketusta sopivasti

Haketuspalvelu Laaksonen

puh. 0400 823 977

5!1!.2!˦ĊÏ!Ċ
TARVIKEMYYNTI
ϋ RASKAS KALUSTO
ϋ MAATALOUSKALUSTO
ϋ KATSASTUSHUOLLOT
ϋ ILMASTOINTIHUOLLOT
PUHELIN:

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

OSTETAAN OMAKOTITALO

Nykyisin mahdollisuus myös pyörätuolikuljetuksiin.

040 7575 833
1+6 henkilöä

Op.ﬁ-palvelu päivittäin 24 h.

3–4 makuuhuoneella Ypäjän
keskustasta, max 25 v. vanha.
Etuovi-kohteet jo huomioitu.
   Yht.otot 045-6310659.

Uusi vuosi ja uudet kujeet!

TAKSI
Tuomas Siren

OP Puhelinpalvelu ja verkkopalveluneuvonta palvelee arkisin klo 8-22
numerossa 0100 0500.

YPÄJÄN APTEEKKI
YSTÄVÄNPÄIVÄKAHVIT
TI 14.2. KLO 9–18
Tule maistamaan mansikan makuista
BEKO STRONG B12 -vitamiinia &
lime-sitruunanmakuista MULTIVITA
MAGNESIUMSITRAATTIA
MULTIVITA
90 tabl.

11€

(14,50€)

BEKO STRONG
100 tabl.

17€

(21,30€)

Tarjoukset voimassa 28.2.2017 asti.

Kurjenmäentie 2, YPÄJÄ
P. 02 767 3150

PALVELEMME

arkisin
la

9–18
9–14

Tervetuloa!

tervetuloa herkuttelemaan oman
keittiön pullilla ja munkeilla!

kotiruokaa
arkisin
klo 11-14
Käy tykkäämässä
meistä facebookissa:
Palikkalan Seo

Tällä ilmoituksella

LOUNAS

8€

(max. 2/ilm.) norm. 8,50€

Terveisin,

puh. 050 557 1105
email. eila.makinen@jelppipalvelu.fi

HUOLLOT JA
KORJAUS

ajanvarauksella ma,ti,ke,pe klo 9-16 ja
to klo 9-19 (rahoitus-, sijoitus- ja
vakuutusasioissa)

Mira Mäkinen
0400 667 467
mira.makinen@jelppipalvelu.fi

Palikkala

Turuntie 134, Ypäjä.

autoilijan autotarvikkeet
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Laskiaistapahtuma Rautarinteessä

Hartaita Hetkiä Seikkailu
Olipa kerran kaksi kaverusta.
Nuo kaverukset, Santeri ja Teemu, olivat 10-vuotiaita ja heitä
jännitti kovasti. Heitä jännitti
siksi, että heitä odottaisi suuri
seikkailu, josta he olivat haaveilleet jo pitkän aikaa. Pojat olivat
nimittäin lähdössä ensimmäistä
kertaa keskenään junamatkalle.
He olisivat menossa junalla Jyväskylään, jossa Teemun kummisetä asui. Siellä he saisivat olla
koko viikonlopun yökylässä.
Pojat olivat suunnitelleet mitä
kaikkea he voisivat Jyväskylässä kummisedän kanssa puuhata. Voitaisiin mennä elokuviin,
käydä Hesellä ja pulkkamäessä.
Jyväskylässä oli suuri pulkkamäki, kummisetä oli kertonut sen
Teemulle WhatsAppissa, kun he
olivat sopineet yökyläilyä. Voi
kuinka se olisikaan jännää. Mutta
kaikkein eniten reissussa jännitti
se, että he saisivat matkustaa junamatkan kahdestaan. Oli lisäksi
sovittu, että pojat saisivat kävellä
kahdestaan kummisedän talolle.
Reitti oli piirretty Teemun äidin kanssa valmiiksi karttaan ja
kerrattu jokainen mutka poikien
kanssa tarkkaan. Ja osasihan Teemu mennä kummisedän talolle
vaikka melkein unissaan, olivathan he tehneet äidin ja isän kanssa tuon reissun monesti aiemmin.
Lähtöpäivän koittaessa pojat
riensivät koulusta juosten. Reput
oli pakattu jo edellisenä iltana,
Santerin äiti oli huolehtinut tämän tavarat Teemun luo työmatkallaan aamulla. Vielä viimeiset

tarkastukset: olihan taskulamput
pakattu ja hammasharja. Entä
uninalle. Ja sitten lähdettiin.
Asemalta pojat nousivat junaan. Sen nytkähtäessä liikkeelle
pojat virnistelivät ikkunassa Teemun äidille joka vilkutti laiturilla. Pojat heiluttivat takaisin niin
pitkään, että juna kaarsi mutkan
taa, eikä äitiä enää näkynyt.
Matka kului rattoisasti poikien
jutellessa tulevasta viikonlopusta. Välillä he katselivat maisemia
ja arvuuttelivat vuorotellen mitä
ikkunasta näkyvää toinen ajatteli.
Kaikkein jännittävintä junamatkassa oli kuitenkin tunnelit, jotka
tulivat yhtäkkiä pimentäen koko
maiseman ja humisten ikkunan
takana äänekkäästi. Tunneleissa
meni myös korvat lukkoon, niin
että oikein sattui ja myöhemmin
tunnelin jälkeen ne yhtäkkiä poksahtivat taas auki, niin että tuntui
kuin olisi tullut superkuulo.
Pian junan konduktööri kuulutti: Seuraavana Jyväskylä. Pojat nappasivat reppunsa viereiseltä penkiltä ja juoksivat kilpaa
ovelle. Santeri ehti ensin ja varasi ovenavausnapin itselleen. Kun
juna pysähtyi, hän heti painoi sitä
ja ovi aukesi sihahtaen. Teemu
hyppäsi ulos, samoin Santeri.
Siten he lähtivät matkaan: ensin rautatienaseman edestä ylämäkeen, kävelykadulle asti, siitä
oikealle, kunnes tultiin aukiolle
ja siitä vasemmalle. Matka sujui
rattoisasti lumipalloja tehden niitä puihin heitellen.
Yhtäkkiä Teemu pysähtyi.

”Mä en tie missä me ollaan. Täs
piti tulla mäki vasemmalle ja sit
Siwa.” Santeri katsoi kaveriaan
ällistyneenä. ”Sähän sanoit et
osaat reitin vaikka unissas!” ”Nii
nii, mut ku täs piti tulla mäki.
Tää ei oo yhtään tutun näkönen
paikka. Mä en oo nähny noita
taloja ikinä. Mitä me tehään?”
Pojat miettivät hetken. Siten Santerilla välähti: ”Kartta, meil on
kartta! Katotaan siitä, siin on
reitti! Kaiva se esiin!”
Teemu heitti repun selästään
ja kaivoi äidin huolella taitteleman kartan esiin. Pojat avasivat
sen ja alkoivat kuumeisesti tukia
sen reittiä. ”Tosta me tultiin, mut
sit piti tulla mäki! Ja Siwa!” ”Me
ollaan käännytty jostain väärään
suuntaan. Ei tästä kartasta oo
hyötyy, kun meitä ei oo merkattu
tänne. Me ei tiietä mis me ite
ollaan.”
Pojat istuivat kadun reunaan
ja tuumasivat taas hetken. Ja sitten Teemun silmät vuorostaan
kirkastuivat: ”Ootas, tuolt tulee
joku. Hei, te siellä, mies mustassa hatussa, voitko auttaa meitä.
Me ollaan eksytty!” Ohikulkija
pysähtyi ja pojat pinkaisivat hänen luokseen kartta lepattaen.
”Hei, me ollaan menossa Teemun kummisedälle ja me ollaan
eksytty. Meil on kyl kartta täs,
mut me ei tiietä mis me ollaan.”
”Vai niin, vai niin, katsotaanpas.”
Mustahattuinen mies kaivoi silmälasit povitaskustaan ja asetteli
ne huolellisesti nenälleen. ”Näyttäkääs. Kolmikulma, Puistoka-

tu.. hmm.. Tuossa. Ainonkatu.
Olemme tuossa. Ainonkadun ja
Puistokadun risteyksessä.” ”Kiitos, teille ja hyvää päivänjatkoa.”
Pojat pinkaisivat juoksuun
kartta lepattaen ja reput heiluen.
Nyt he olivat taas kartalla. He
riensivät takaisin edellisen risteykseen ja kääntyivät siitä. Sitten
mäki jo näkyikin. Ja Siwa. Ja
kohta Teemu jo hihkaisi: ”Tuolla,
toi on kummisedän talo, kumpi
eka, se saa soittaa ovikelloo!”
Taivaan Isä on antanut meille
kartan, Raamatun, meidän kristittyjen elämään, jotta me tietäisimme mitä reittiä pääsemme taivaaseen. Mutta joskus voi käydä
niin, ettei me oikein osata seurata
tuota karttaa, ihan niin kuin tarinan pojat. Taivaan Isä tietää sen
ja siksi Hän onkin antanut meille
opastajan. Tuo opastaja on Pyhä
Henki.
Isto Iipola

Laskiaissunnuntaina 26.2.2017 klo 12

Ohjelmassa laavulle kapuaminen siinä klo 12, mäenlaskua, rastirata, jotain pientä arvausta, hernesoppaa kenttäkeittiöstä ja jokunen talveen sopiva laulu.
Ota mukaasi oma pulkka tai muu sellainen mäenlaskua varten. Tähän liittyy veikkaus: Minkä verran menee papilta aikaa Rautarinteen laskemiseen?
(Laskutapa riippuu lumen määrästä)
Tapahtuman järjestää
Ypäjän seurakunta ja Kulttuuri Puomi.
Tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

ILOSANOMAPIIRI JATKUU
Ilosanomapiirissä kokoonnuttiin viime
vuoden keväällä ja syksyllä aina jonkin
Raamatun kertomuksen parissa juttelemaan elämää suuremmistakin asioista.
Osallistujia oli keskimäärin kymmenen,
joten jatkamme. Mukaan mahtuu myös uusia. Kevään
Ilosanomapiirit ovat maalis–huhtikuussa viidellä kerralla alkaen tiistaina 7.3.2017 klo 18 seurakuntakodissa.
Viimeinen kerta on 4.4.2017.
Seurakunnan ilmoituksista voi katsoa aiheen etukäteen.
Lukuterveisin Vesa Parikka.

Kuutamohartaus Huldan mökillä

TAMPEREEN TAIDEMUSEO KUTSUI

Olimme tutustumassa muotokuvataiteilija Essi Renvallin näyttelyyn Tampereen taidemuseossa. Meitä oli mukana matkassa
yhteensä 32 henkilöä. Retki oli
monella antava, mutta myös ottava. Olihan istuttava, seisottava ja
kuljettava samaan tahtiin. Kaikki näyttivät selvinneen matkasta
kotiin hyvävoimaisina.
Luonnon olosuhteet olivat
ihanteelliset, päivä oli kirkas ja
siisti ja näkyvyyttä riitti kauas horisonttiin. Ypäjänkyläntien
mutkat selvitimme liukkaasti
ja tosi puhtaasti. Tampereelle
päästyämme haimme lisävoimaa
Ravintola Sisusta, Sammonkatua pitkin sitten pompottelimme
reippaasti kohti Pyynikin rinteitä
ja Amurin maisemia. Tampereen
Taidemuseon pääoven yläpuolelle oli kirjoitettu seuraavat sanat:
Ihmisyyttä etsimässä.
Sitä otsikkoa kannatti pysähtyä katsomaan. Sen jälkeen saimme avata oven ja astua Essi Renvallin veistosten sekä maalausten
ainutkertaiseen maailmaan, joka
ei ihan heti toistu. Essi Renvallin
monipuolinen elämä ja historia
painaa syvän jälkensä myös tämän ajan ihmiseen.
Näyttely oli tyylillä rakennettu, se oli samalla oppitunti Suomi
100 vuotta viettävään juhlavuoteemme ja sen vaiheisiin. Esillä
oli monia vanhoja tuttuja, presidenttejä ja muita silmää tekeviä,
jotka kasvoillaan ja elämänsä
uurteilla kertoivat oman tarinansa. Erityistä oli lapsista tehdyt
muotokuvat, heidän historiastaan
emme paljoa tiedä. Se oli tällä tavalla läpileikkaus ihan tavallisista suomalaisista. Monipuolisen
ja laaja-alaisen taiteilijan taltta
oli puhunut.
Kävin tutustumassa tähän
näyttelyyn ennakkoon. Tiesin
mihin olin väkeä viemässä, tosin

nyt oli väkeä enemmän, silloin
kuljin yksin ja tilaa riitti ympärilläni. Henkilöhistoriat ovat aina
mielenkiintoisia. Essi Renvallin
elämä ei ollut helppoa. Kenellä
meistä se olisi? Hän oli kolmen
lapsen äiti ja yksinhuoltaja avioeron myötä. Yksi kotiapulainen
oli jättänyt myös yhden lapsen
hänen huollettavakseen. Voimme
oppia näin niiltä, jotka ovat oman
näkyvän jälkensä jälkipolviakin
varten. Jokainen meistä jättää
myös oman jälkensä elämänsä
kulkuun. Niinpä! Millaisen jäljen
me jätämme?
Olimme ihmisyyttä etsimässä.
Emme tosin nähneet vain patsaita ja veistospäitä, vaan paljon
ihan eläviä ihmisiä. Me elämme
toisten kanssa. Ihmisyys tulee
esille suhteessamme toisiin ihmisiin läheisiimme ja ympäröivään
maailmaan. Viime pyhien saarnatekstit ovat kuljettaneet meitä
parin sunnuntain verran samarialaisen naisen askelissa. Seurakuntalaisina olemme kulkeneet
siinä jossakin välimaastossa. Samarialainen nainen kohtasi Jeesuksen siellä missä ei olettanut

häntä näkevänsä. Hän tiesi kyllä
tulevasta Messiaasta, mutta ei
osannut aavistaa, että löytäisi siinä hetkessä jotakin arvokasta, syvää ja hienoa, ikuista ihmisyyden
ytimestä.
Taidemuseosta
siirryimme sitten Keijon kuljettamana
Aleksanterin kirkkoon toiselle
puolelle Pirkankatua. Kryptan
keittiöstä löysimme Waismaan
Leenan, joka oli jo meille kahvia keittämässä. Hän on toiminut
myös vuosina 2011 - 2014 myös
Ypäjän seurakunnan nimikkolähettinä Thaimaassa. Sain Leenalta hieman taustatietoja, joita
lainaan tähän tekstiini.
Lähettinä ollessaan Leena tutustui työssään thaimaalaiseen
pastori Amnuayhin perheeseen.
Pastori puolisoineen otti kolme
erittäin vaikeassa elämäntilanteessa ollutta lua-tyttöä huomaansa ja päätti kasvattaa ja
kouluttaa heidät roolimalleiksi
muille lua - nuorille, palvelemaan kansaansa.
Perhe on elänyt luin- kansan
tavoin vaatimattomassa lauta ja
bambutalossa. Palvellen ihmi-

siä yötä päivää. He ovat saaneet
vuosien varrella kansan luottamuksen ja kasvattaneet ympärilleen lua-työtiimin avuksi ilosanoman eteenpäin viemisessä ja
monimuotoisessa diakonisessa
toiminnassa. Toistaiseksi kukaan
lua - seurakuntia palveleva ei ole
saanut kunnon koulutusta.
Leena Waismaa oli kutsunut
viime kesänä pastori Amnuayn
kaksi kasvatti tyttöä ( Naa 19v
ja Keet 19v) vieraakseen Tampereelle 13.4-13.6.2016. Tuomiokirkkoseurakunta tuki heidän
matkaansa. Näin seurakunnalla
ja lähetystyömme todellisilla yhteistyökumppaneilla, joita nämä
nuoret edustavat, oli mahdollisuus kohdata ja saada vaikutteita
toinen toisiltaan eri tilanteissa.
Saimme nauttia Leenan tarjoilemat hyvät kahvit tortun kera.
Erkki piti meille retkihartauden
ja kahvikolehti meni Leenan
osoittamaan kohteeseen, josta
olemme saaneet seuraavan kuittauksen suurten kiitosten kera.
Olemme
vastaanottaneet
Ypäjän seurakuntaretkeltä 120
€ vapaaehtoista kahvirahaa
17.1.2017. Summa osoitetaan
kahden
Pohjois-Thaimaassa
asustavan vähemmistökansan eli
lua-heimoon kuuluvan nuoren,
Keet ja Naa sairaanhoidon opintojen tukemiseen. He opiskelevat
kansansa ensimmäisinä nuorina
naisina sairaanhoitajan ammattiin. Leena Waismaa seurakuntaassistentti ja Sanna Kramer lähetyssihteeri.
Kiitollisina kiersimme Aleksanterin kirkon ympäri ja Pispalan kirkon kautta paluureitillemme sekä sukelsimme uuteen 2.4
km:n mittaiseen Rantatunneliin.
Kotiin saavuimme määräaikaan
mennessä. Kiitos kaikille mukana olleille!
Terhi Hakala-Vappula

Tervetuloa kuunvaloon laulamaan, juomaan nokipannukahvit, kuulemaan vähän sanaa, katselemaan jätkänkynttilöiden loimotusta ja tapaamaan toisia.

Torstaina 9.3.2017 klo 18.30

os. Suorannantie. (Koskentie – Mannistentie –
Suorannantie, tulet ohjaavat perille)

Matias ja Colette
Roto, jotka kävivät
Ypäjällä viime vuoden
puolella puhumassa ja
laulamassa, lähettävät
lämpimät terveiset
Ypäjälle.

Ypäjän Eränkävijät oli
mukana Itsenäisyyspäivän
jälkeisenä sunnuntaina
kirkossa avustamassa ja
samalla annettiin muutaman
uuden partiolaisen toimesta
partiolupauskin.
Näin sitä mennään kohti
100-vuotiasta Suomea.
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DIAKONIAPÄIVYSTYS
SEURAKUNTAKODILLA ON

Y päjän seurakunnan
Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän seurakunnan julkaisema tiedotuslehti Ypäjän kunnan asukkaille.
45.
44. vuosikerta.
Lehden suurin vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä on ilmoituksen
hinta.
Päätoimittaja: Maarit Anttila
Päätoimittaja:
Sisko Nurminen
Harjoittelija:
Antti Simonen
Sivunvalmistus:
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Toimituksen osoite:
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5214
fax. (02) 767 7214
LTHPS!`WHQHSHPULU'`WHQHÄ
ILMOITUSHINNAT
Etusivun alaosa
0,75 €/ pmm + alv
Takasivu
0,75 €/ pmm + alv
Muu osa lehteä
0,50 €/ pmm + alv
Etusivun yläosan
suuri ilmoitustila
(6 palstaa x 170 pmm)
500 € + alv
Määräpaikkakorotus
0,10 € / pmm + alv
Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta
TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta
Tilaukset kotimaahan ja
ulkomaille
30 € / vuosikerta + alv 10 %
TILAUSOSOITE
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214
ISSN 1237-2528

Ypäjän
kunta
Ypäjän kunta
Toimistot
Toimistot avoinna
avoinna
ma–ke
9.00–15.00
ma–ke 9.00–15.00
to
9.00–17.00
to
9.00–17.00
pe
pe 9.00–14.30
9.00–14.30
puh.
(02)762
7626500
6500
puh. vaihde
vaihde (02)
fax. (02) 767 7214
fax. (02) 767 7214
email: kunta@ypaja.fi
Ypäjän seurakunta
Papalintie 1 B 13
32100 Ypäjä
puh. (02) 767 3108
fax. (02) 767 3081
Kirkkoherranvirasto avoinna
ma, ke, to klo 9.00–12.00
ti ja pe suljettu
Diakoniatoimisto avoinna
ke klo 10–11.30, to klo 15–16.00
puh. 040 553 6362
PAINOPAIKKA
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
MaaliskuunYpäjäläinen
Ypäjäläinenilmestyy
ilmestyy
Toukokuun
2.3.2017. 5.5.2016.
Lehteen Lehteen
tarkoitettu aitorstaina
tarkoitettu
on toimitetneisto on aineisto
toimitettava
kunnantava
kunnantalolle
26.4.2016
virastoon
viimeistään
tiistaina
klo
12.00
mennessä.
21.2.
klo 15.00.

Huhtikuun Ypäjäläinen
ilmestyy
Kesä-heinäkuun
2016 Ypäjäläinen
2.4.2017.2.6.2016.
ilmestyy

Seurakunnan asiat
kirkkoherra
Vesa Parikka

keskiviikkoisin klo 10.00 – 11.30 ja
torstaisin klo 15.00 – 16.00.
Diakoniatyöntekijää voi tavata
kyllä muulloinkin sovittuna aikana.

toimintaa helmikuussa

To 2.2.

Kirkkoherranvirasto suljettu koulutuksen vuoksi
klo 16 Laulun ystävät srk-kodilla
klo 18 Aikuisten kuoro srk-kodilla
Pe 3.2.
klo 18 Nuorten ilta srk-kodilla
Su 5.2.	klo 10 Vauvakirkko Parikka, Saukkola, Moisander, päiväkerholaiset ja
lapsikuoro esiintyvät
klo 12 Kinkerit (Kuusjoki-Manninen) Raija ja Risto Romu, os. Mannistentie 536
klo 15 Kinkerit (Kirkonkylä) srk-kodilla
Ke 8.2.
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
	klo 14 Ukonhovin siunaus, nokipannukahvit+makkaranpaistoa, kynttiläkulkue lähtee
klo 13.30 srk-kodilta
To 9.2.
klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla
Pe 10.2. klo 18 Isoskoulutus sumpussa
Su 12.2. klo 10 Messu Parikka, Mirja Paju
klo 12 Kinkerit Ypäjänkylän seuraintalo
Ke 15.2. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
klo 13 Palvelukeskuksen hartaus
Pe 17.2. klo 18 Nuortenilta sumpussa
Su 19.2. klo 10 Messu Parikka, Mirja Paju
klo 12 Kinkerit (Varsanoja) Anni ja Reijo Leino, os. Uitontie 220
Ti 21.2. klo 12 Ypäjänkylän Diakoniapiiri lainausasemalla
Ke 22.2. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
klo 16 Veisuu Veljet –lauluryhmä srk-kodilla
To 23.2. klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla
klo 18 Aikuisten kuoro srk-kodilla
Pe 24.2. klo 18 Isoskoulutus srk-kodilla
Su 26.2. klo 10 Sanakirkko Erkki Vappula, Saukkola
klo 12 Laskiaistempaus Rautarinteessä Yhteisvastuu ja Kulttuuripuomi mukana.
Ti 28.2. klo 18 Siionin Kannel lauluilta + vuosikokous srk-kodilla
Ke 1.3
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
klo 16 Laulun ystävät

Solmi kengännauhat!
Pienen ihmisen ensimmäisiä
hienoja ja tärkeitä asioita on
oppia solmimaan omat kengännauhansa. Sama toistuu lukemattomia kertoja elämämme
aikana. Aina on joku syy nousta
ylös, solmia kengät jalkaansa ja
lähteä päivän puuhiin. Se ”syy,”
tai asia vie meitä eteenpäin.
Joskus tiedossamme on jotakin
mukavaa ja haastavaa, joskus
ehkä aivan jotakin muuta, joka
on syytä selvittää. Mukava työ
taas inspiroi ja vie meitä uutta
tavoitetta kohti.
Suomen kirkon ja seurakuntien yhteinen diakoniakeräys
lähestyy meitä. Se on aina yhteinen voiman ponnistus. YV
– keräys saattaa tulla meitä vastaan monella tavalla mainosjulisteessa, tai yllättää meidät kulman takaa YV -keräyslippaan
muodossa. Sillä lippaalla voi
olla tutut jalat ja alttiuden kengätkin jalassa. Kerääjä saattaa
olla vanha tuttu, tai kun tarkemmin katsot, voit se olla Sinäkin!
Lippaan saat mukaasi diakoniatoimistostani ja voimme sopia
siitä alueesta, jossa olet keräystäsi suorittamassa. Lahjoittaa
voi myös muulla tavoin konserteissa ja kolehdeissa.
Tasavallan presidentti Sauli
Niinistö avaa vuoden 2017 YV
– keräyksen kynttilänpäivänä,
sunnuntaina 5.2. Avauspuhe tulee TV1 sekä Radio Suomessa
klo 12.00 maissa. ( Tätä kirjoittaessani, (23.1.) ei tarkka aika
ole vielä tiedossani.) Yle näyttää myös lyhyitä dogumentteja
YV – keräyksestä 5.2. alkaen
omilla kanavillaan.
Yhteisvastuukeräys on perinteinen tuttu juttu. Se on aina
diakonian vastaus ajankohtaisiin kysymyksiin. Tänä vuon-

na Yhteisvastuukeräys on taas
kaikessa vaikeassa ja mahdottomassa mukana. Se on niin
vaikea aihe, etten tiedä, miten
sen ulos sanoisin? Kirjoitan sen
nyt kuitenkin tähän, niin kuin
siitä YV – startti koulutuspäivässä selvästi ääneen puhuttiin.
Aiheena nimittäin on:” Ihmiskauppa Suomessa.” ”Ikävä kyllä, ihmiskauppa on irvokasta,
siinä ei ole mitään kaunista, se
on piilossa, mutta läsnä kaikkialla, myös Suomessa, koko
ajan.”
Mitä se on: Ihminen ja
kauppa? Vielä vaikeampaa on
ymmärtää, mitä se tarkoittaa
yhteen kirjoitettuna: Ihmiskauppa? Mietin sitä aihetta
hiljaa pienessä mielessäni jo
siellä koulutuspäivässä. Onko
se sitä, että käytämme toisia
hyväksemme ja alistamme heikoimpiamme monin eri tavoin?
Tapoja kyllä löytyy, niistä ei
ole pulaa. Suomessakin on Pro
– tukipistekin sitä varten olemassa. Apua on siis tarjolla ja
saatavilla. Yhteisvastuu torjuu
ihmiskauppaa.

Ulkomaisena kohteena on
Jordania, jonka asukasluku on
7.6. miljoonaa ihmistä. Jordania on ottanut vastaan viime
vuosina hirveät määrät pakolaisia, luvut vaihtelevat, joten en
kirjoita määristä yhtään mitään.
Niitä lukuja kun on vaikea ymmärtää. Heitä on tullut Jordaniaan kolmanneksi eniten koko
maailmassa. Valtaosa heistä on
kotoisin sodan repimästä Syyriasta. Koulutuksen ja toimeentulon esteet, todistusten puute,
opetuksen laatu ja köyhyys ja
työnteon esteet ovat rajoitteena.
Tavoitteena on saada kohtuullinen elämä mm. koulutuksen,
ammatin ja työllistymisen myötä, sekä antaa psykososiaalista tukea turvallisten aikuisten
ohjauksessa. Avun vie perille
Kirkon Ulkomaanapu.
Kuka sanoikaan:” Solmi
kengännauhat!” Hän oli presidentti Barack Obama lähtöpuheessaan presidentin virasta ja
puhe jatkui: ”Jos jokin asia kaipaa korjaamista, solmi kengännauhat ja ryhdy järjestämään
asiaa.”
Terhi H-V.

Tikkureita vastasyntyneille
Hei. Jos osaat tehdä tikkureita, niin laita kutimet heilumaan. Nyt voi tehdä talkoilla
tikkureita vastasyntyneen uuden ypäjäläisen ja 100 – vuotiaan Suomen kunniaksi. Värit voi valita vapaasti, kunhan
ne ovat sininen ja valkoinen.
Ohessa on eräs malli, jossa on
Suomen lippu. Peukulle ei ole
erikseen paikkaa mutta peukutetaan silti pienten hyväksi. Viime vuonna syntyi vain

******* ************************************
EU – elintarvikkeita saatavana edelleen.

*******************************************
diakonissa Terhi Hakala-Vappulan yhteystiedot:
puh. 040 - 553 6362
s-posti: terhi.hakala-vappula@evl.fi

YPÄJÄNKYLÄN DIAKONIAPIIRI
tiistaina 21.2.2017 klo 12:00
Ypäjänkylän lainausasemalla

TERVETULOA VAUVAKIRKKOON
5.2.2017 klo 10.00 Ypäjän kirkkoon
Ota mukaan pehmolelusi
Vanha Simeon otti Jeesus-lapsen
syliinsä ja kiitti Jumalaa

KINKERIT ELI LUKUSET

Monet ovat kuulleet tarinan Martti Lutherista, joka 31.10.1517
naulasi teesinsä kirkon oveen – aikansa ilmoitustauluun. Kertomus saattaa olla historiallisesti epätarkka. Sen tiedämme
varmasti, että Luther postitti teesinsä Mainzin arkkipiispalle.
Mitä asioita hän teeseissä ajoi, siitä koetetaan ottaa selvää Ypäjän seurakunnan kinkereillä helmikuussa. Kinkeriajat ja -paikat,
jotka ovat tähän mennessä varmistuneet, ovat:
Su 5.2 klo 12 Kuusjoki-Manninen, Raija ja Risto Romu, Mannistentie
536 ja klo 15 Kirkonkylän kinkerit srk-kodissa.
Su 12.2 klo 12 Ypäjänkylän kinkerit Seuraintalolla.
Su 19.2 klo 12 Varsanojan kinkerit Anni ja Reijo Leinolla, Uitontie 220.

KULTAISEN IÄN KERHO SEURAKUNTAKODILLA
PARILLISTEN VIIKKOJEN TORSTAIPÄIVINÄ
KLO 11.00 – 13.00

Helmeilevässä helmikuun ohjelmistossa aiheina:
9.2. ”Ypäjäläisyys” Keijo Leppänen ja Pekka Moisander
23.2. Näin hoidat muistiasi! Muistihoitaja Kirsi Uusimäki
Ohjelmassa: alkuhartaus – lounas
– ohjelma – kahvi
= tarjoilut 5,00 €
Tervetuloa yhteiseen kerhoomme!

SEURAKUNNAN PÄIVÄKERHOTIEDOTE
Päiväkerhot viikon 8 lomilla.

KESKIVIIKKORUOKAILU

seurakuntakodilla keskiviikkoisin klo 11.30.
Lounaan hinta on 4.00 €.
Tervetuloa syömään!

LÖYTYYKÖ Kerhomummoa (tai –pappaa)
toistakymmentä ypäjäläistä,
joten ilmoita kirkkoherran virastoon, kun yhdenkin parin
olet saanut valmiiksi.
Lämpimin terveisin diakonian vastuuryhmä

seurakunnan päiväkerhoihin avustamaan? Kerhot ovat
maanantaista torstaihin tässä kevään aikana. Erityisesti
maanantai (9–15) ja tiistai (9–12) ovat sellaisia päiviä,
jolloin yksi silmäpari on tarpeen. Jos on tulossa useampia, niin jaetaan vuorot. Otapa yhteyttä Laila Moisanderiin (0452642001) tai Vesa Parikka (0408049251)
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Nurkkakuntalainen

Vale vai sananvapaus?
Talvi on kääntymässä kohti kevättä ja leuto talvi on päästänyt
meidät toistaiseksi helpolla.
Keväästä tulee kiireinen,
kun käydään vaalit ja kunnanjohtajatkin vaihtuvat lennossa.
Koneiston päivittäminen vaatii
osaamista ja resursseja ja siksi
toivon, että uusi kunnanjohtaja
voi ottaa ohjat käsiinsä suunnitellun aikataulun mukaisesti.
Esko Aho oli haastateltavana
21.1. television Ykkösaamussa.
Aho on minulle tuttu aikojen takaa, kun olin puoluehallituksessa hänen valtakautenaan. Hän on
ollut sivussa keskeisistä poliittisista tehtävistä, mutta edelleen
mukana muutoin vahvana vaikuttajana. Nyt hän on katsonut
aiheelliseksi puuttua valtakunnalliseen keskusteluun. Vuosien
kokemus on tuonut särmää ja
rohkeutta puhua asioista. Ahoa
on ärsyttänyt valemedia, joka
on lähtenyt ohjaamaan toimintoja kyseenalaiseen suuntaan.
Hän on kiinnittänyt huomiota
sosiaaliseen mediaan, jossa valehteleminen on sallittua. Hän
kokee, että yleinen mediakin on
lyöttäytynyt sosiaalisen median
kylkeen. Nyt puhutaan paljon
asioista, jotka tuntuvat todelta.
Samalla Aho puhuu asiantunteilijoista, jotka omasta tieteellisestä näkökulmastaan vahvistavat
väärää tietoa oikeaksi.
Hän karsastaa populisteja ja
harmittelee kaiken maailman
helppoheikkien pääsyä esille.
Aho katsoo, että tällä ilmiöllä heikennetään instituutioita ja
samalla tehdään karhunpalvelus
demokratialle. Hän toivoo poliitikkojen soimaamisen sijaan
maltillista asioiden hoitoa. Aho
ei yksilöinyt esimerkein asiaa,

Liikuntapäivä

6.1.2017 vietettiin Pertunkaaressa liikuntapäivää eri yhteistyötahojen kanssa. Tapahtumassa oli
iloinen tekemisen meininki mikä
näkyi hymyinä monien kasvoilla. Lapsille ja nuorille tehtiin
taitovalmiustesti, mikä mittaa ja
arvioi perusliikuntataitoja. Testattava sai testistä henkilökohtaisen palautteen ja syöttämällä
tietonsa nettiin kasva urheilijaksi sivustolla siellä saa vinkkejä oman kunnon kehittämiseen.
Jatkossa siellä voi myös seurata
omaa kehittymistä. Aikuisilla oli
mahdollisuus osallistua erilaisiin
ohjattuihin liikuntahetkiin kuntosaliharjoittelusta kehonhuoltoon.
Lisäksi tarjolla oli näytehieron-

mutta varmaankin hän on aiheesta havahtunut.
Hesburgerin perustajakin
kertoi haastattelussa osuvasti,
että nykyään kaikki haluavat
valtaa, mutta kukaan ei hoitaisi
asioita.
Meillä Ypäjälläkin vaalien alla käydään monenlaista keskustelua, mutta uskon, että kaikki
kokevat pitävänsä kotikuntansa
puolta. Nytkin on haasteita riittävästi eikä eripura rakenna mitään. Pienen kunnan tulee pitää
yhtä ja kaikkien pitää hoitaa asioita. Kunnan perustehtävät ovat
edelleenkin laajat. Päällimmäisenä on kuntalaisten palvelujen
vaaliminen. Esim. kaavoituksella luodaan puitteita yrittämiselle
ja kunnan muulle kehittämiselle.
Meillä on tontteja puolitoistasataa hehtaaria asumis- ja yritystarkoituksiin.
Me emme voi sulkeutua ympyröihimme, vaan maakuntauudistuksen myötä meidän tulee
laajentaa tiivistä yhteistyötä
naapurikuntiin yli perinteisten
rajojen.
Päätösvalta on siirtymässä
väkirikkaisiin maakuntakeskuksiin. Siksi yhteinen edunvalvonta tulee seudullisesti laajentaa
konkreettisesti Varsinais-Suomenkin suuntaan. Lievealueiden pitää löytää toisensa.
Toivon maltillista keskustelua
Ypäjän tulevaisuudesta. Samalla
toivoisi niitä ideoita ja vaihtoehtoja asioiden kehittämiseksi.
Toisten loukkaamisella ei varmaankaan edistetä omankaan
yrityksen menestystä, saatikka
kunnan julkikuvaa jatkuvassa
kilpailutilanteessa.
Yhteistyöterveisin !
Markku Leppälahti

taa, kehonkoostumusmittausta
ja treenikampauksia alan ammattilaisten toimesta. Väkeä
oli liikkeellä mukavasti, mutta
enemmänkin olisi sopinut. Tapahtuma saanee jatkoa jonakin
sopivana ajankohtana ja silloin
toivotamme jälleen kaikki sankoin joukoin tervetulleeksi viettämään reipasta päivää. Kiitos
kaikille yhteistyökumppaneille
Ypäjän Yllätys, Easyway Finland
oy, MLL Ypäjän yhdistys, Satun
Liikuntapalvelut, Lusminc Liikuntapalvelu, urheiluhieroja Ville Vahtera, Parturi-Kampaamo
Klassikko ja mukana tällä kertaa
hikoilleille!!
Riina liikuntatoimesta

Tilastot sen kertovat!
Ypäjän seurakunnan tilastotietoja vuodelta 2016
(Suluissa vuoden 2015 tilastotieto)
Kastettuja yhteensä
13 (17)
Kuolleet yhteensä
32 (26)
seurakuntaan muuttaneet
65 (89)
seurakunnasta muuttaneet
81 (117)
kirkkoon liittyneet
1 (4)
kirkosta eronneet
24 (18)
solmittuja avioliittoja yhteensä
11 (8)
Ypäjän seurakunnan läsnäoleva väkiluku 31.12.2016 oli 1984 (2046).
Väkiluku vähentynyt 62 henkilöllä.
Läsnä ja poissaoleva väestö yhteensä eli jäsenmäärä 31.12.2016
oli 2058 (2116).
Nämä luvut kertovat sen, että Ypäjän seurakunnan jäsenmäärä on laskenut selvästi. Kaiken kaikkiaan jäsenmäärä laski viime vuonna 2,5 %.

Oikaisu tammikuu 2017 lehteen: Pöytäliinoille uusi
koti – jutussa oli virheellisesti kerrottu kutojien nimet.
Pöytäliinoja kudottiin seuraavien kutojien voimin: Sylvi
Leino, Ritva Hossi, Liisa Jalonen, Eeva Teperi, Anneli Kedonperä, Aune Uusitalo, Annikki Siren ja Annikki Tuura.

Pientä apua arkeen
Lions Club Ypäjä Kate lahjoitti ostosrahaa
Lions Club Ypäjä Kate jatkaa auttamista lähellä. Klubi
sitoutui maksamaan 12 ypäjäläiselle 30 euron ostokset
Salen myymälään.
– Pieni summa ei ongelmia
poista, mutta auttaa arjessa
edes vähän, toteavat LC Ypäjä
Katen presidentti Sari Airo ja
sihteeri Sanna Tuomi.
Lahjan saajat valitsi Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä ja sosiaaliohjaaja
Sari Strömberg. Hyvinvointikuntayhtymän mukaan erilaisille lahjoituksille ja avustuksille löytyy aina tarvitsijoita.

Tammikuun kokouksessa klubi päätti lisäksi tukea erästä
ongelmien kanssa painivaa
ypäjäläisperhettä lahjakortilla
sekä avustaa Kartanon koulun saksan kielen opiskelijoiden opintomatkaa. Yläkoulun
Saksan-matkaa on tuettu jo
vuosien ajan.
Klubi keräsi varoja hyväntekeväisyyteen jouluviikolla
järjestämillään myyjäisillä.
Perinteiset joulumyyjäiset
tuottivat tällä kertaa yli 800
euroa, jotka käytetään lähimmäisten auttamiseen.

Sosiaaliohjaaja Sari Strömberg (vas.) otti vastaan sitoumuksen
ostosten maksamisesta klubin sihteeriltä Sanna Tuomelta ja
presidentti Sari Airolta (oik.)

Kulttuuria ja kahvia
8.1. kotiseutumuseolla
Kotiseutuliitto haastoi kunnat
avamaan museon ovet myös
talvella ja Ypäjällä haaste
otettiin vastaan loppiaisviikonloppuna.
Suomen satavuotisen taipaleen kunniaksi hernesoppaa
ja kahvia tulikin nautiskelemaan parikymmentä ihmistä.
Juhlavuoden kunniaksi järjestetään myös vanhojen esineiden tuhat tarinaa hanke,
jonka puitteissa saimme kuulla muun muassa Pekka Moisanderin kertomuksia Karja-

Varsanojan vaiheilta
Kaikkina aikoina ja ikäkausina on perustarpeiden lisäksi
haluttu nauttia huvituksista.
Varsanojalla viettämieni lapsuuden ja nuoruuden aikana
huvitukset olivat aika tavalla erilaisia kuin nykyään. Televisio tuli jossain vaiheessa
1960-luvulla. Meillä kotona ei
ollut puhelinta ennen 60-lukua,
joten jos halusi jutella kaverin
kanssa, piti lähteä hänen luokseen ihan fyysisesti. Oli kuitenkin kyläilyt naapureihin ja
sukulaisiin. Oli mukavaa, jos
joskus pääsi vanhempien mukana kylään. Sai ehkä nauttia
mehusta ja pipareista. Hauskinta oli kuitenkin kuunnella
aikuisten juttuja. Sitä varten
piti mennä istumaan jonnekin
syrjemmälle ja olla ihan hiljaa.
Sama oli silloin, jos vaikka
naapureita tuli meille kylään.
Välillä aikuisten jutut tulivat
jännittävämmiksi ja kiinnostaviksi. Harmitti, kun äiti huomasi sopimattomat korvat ja
saattoi sanoa ”Menes katsomaan, jäikö kellarin ovi auki ja
sulje se!” Kun tulin takaisin,
olivat jutut jo vaihtuneet tavanomaisempiin. Tämä ei ollut yksinomaan minun huvini,
vaan yhtä lailla sitä harrastivat

muutkin sen aikaiset lapset ja
nuoret. Ei ole pitkää aikaa siitä, kun asiasta juuri juteltiin
erään lapsuuden aikaisen naapurin ja sukulaisen kanssa.
En ollut koskaan nähnyt
vanhempieni tanssivan. En
edes tiennyt heidän sellaista
osaavankaan. Kerran kuitenkin näin sen ihmeen. Olimme
Vaulammin Mikkolassa Mairen päivillä ja siellä oli samalla jonkin uuden rakennuksen
vihkiäiset. Kappale oli vanha
jatsi: ”. . . .palmut varjon luovat, aina mieleen tuovat, ett`
maista ihanin on Hawaiji . . .
.”. Se oli hienon näköistä katseltavaa.
Tanssi on oivallinen liikuntamuoto kenelle hyvänsä.
Mahdollisuuksia tanssimiseen
oli minun nuoruudessani aika
vähän. Rippikoulun jälkeen
kun sai jonnekin lähteä, oli
matkoihin käytettävissä polkupyörä taikka sitten linjaauto. Oma tanssitaitoni oli ehkä ujoudesta tai harrastuksen
puutteesta johtuen vähemmän
loistava. Tulee mieleen televisiosta joskus tullut ohjelma ja
sen Kanki-Kaikkonen. Vähän
samanlaista on ollut minunkin
tanssimiseni. Lieneekö kysy-

mys ollut rytmitajusta eli sen
puutteesta tai ehkä jännittämisestä? Kyllä tanssia joskus
opeteltiin mitä kummallisimmissa paikoissa. Tietenkin
vanhemmilta salaa. Ollessani
vähän toisella kymmenellä tanssiharjoituksia pidettiin
Ylösmäen navetan käytävällä.
Siinä vaan betonisella lattialla.
Tahtilajina oli valssi eli yksi, kaksi, kolme, yksi, kaksi,
kolme.... Lehmät taisivat olla
silloin laitumella. Hyvä niin,
koska siellä ne eivät tulleet
häirityiksi tanssiharjoituksilla.
Kyseisestä tapahtumasta kului vielä useita vuosia ennen
kuin tanssiminen kohdallani
tuli kysymykseen. Piti opiskella ja saada työpaikka. Alku oli
siinäkin asiassa hankalaa.
Pitihän sitä nuoren ihmisen kuitenkin käydä jossakin
ikäistensä parissa. Niinpä lähinnä silloista työpaikkaani
oleva tanssipaikka oli Alastaron Urheilutalo. Siellä kävi
esiintymässä tosi hyviä 50-60
-lukujen yhtyeitä ja solisteja.
Heidän musiikkiaan voi vielä
nykyäänkin kuulla nostalgisissa televisio-ohjelmissa taikka
nähdä heitä vanhoissa iskelmäelokuvissa. Minä kuuluin

laisesta tiilestä sadan vuoden
takaa, sekä Matti Alangon
kruunun leimalla varustetusta pari sataa vuotta vanhasta
kapasta.

harrastajana ja johtokunnan jäsenenä Alastaron Naisvoimistelijoihin ja meillä oli tehtävänä hoitaa Urheilutalon tanssiiltojen kahvin keitto ja tarjoilu.
Hyvällä tuurilla pääsi toisinaan
kaatamaan kahvia soittajille ja
laulajille. Oli Dallapee, Onni
Gideon, Herbert Katz, Veikko
Tuomi, Tapio Rautavaara, Vieno Kekkonen, Laila Kinnunen
ja niin edelleen. Olipa kerran
esiintymässä itse Tauno Palo.
Hänellä oli oma konsertti ja
sen lopussa puolitoista tuntia
tanssia. Hän oli yllättäen aika
vaatimattoman oloinen, mutta
kohtelias herrasmies.
Kun kulkupelinä oli pääasiassa polkupyörä, sitä tulikin
käytettyä aika paljon. Työ- ja
viikonloppumatkat Forssasta
ja Alastarolta Varsanojalle olivat tavanomaisia. Pyörällä ajamaan opettelu oli huvittavaa.
Molemmilla vanhemmilla oli
polkupyörät. Äidin pyörää olisi kaiketi voinut käyttää, mutta jostain kumman syystä piti
käyttää isän pyörää. Siinä sitten ajettiin mutkalla polkimien
ja tangon välistä. Tasapaino
löytyi silläkin tavalla, vaikka
välillä taisi tulla haavereitakin.
Hellevi Marjatta Komonen
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Ikääntyneitä ja eläkeläisjärjestöjä kuultava
sote- ja maakuntauudistusten valmistelussa
Sote- ja maakuntauudistusten
valmistelun keskiössä tulee olla ihminen. Onko lain valmistelussa sivuutettu ikääntyneitä
edustavat järjestöt? Eläkeliiton
Etelä-Hämeen piirin syyskokous
vaatii, että maakunnassa tulee
edelleen järjestää alue- ja kuntakohtaisia kuulemistilaisuuksia.
Kuulemisiin tulee ottaa mukaan
ikääntyneet ja heitä edustavat
alueelliset ja paikalliset eläkeläisjärjestöt sekä kuntien vanhusneuvostot, joilla on kokemus- ja asiatietoa ikääntyneiden

ja iäkkäiden tarpeista ja elinoloista.
Uudistusten valmistelun tulee
olla avointa ja läpinäkyvää. Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimivuutta tulee seurata ja tarvittaessa on puututtava epäkohtiin.
Eläkeliiton Etelä-Hämeen piirin syyskokous edellyttää, että
jokaisen kunnan alueella on saatavana perusterveydenhoito lääkäripalveluineen. Uudistuksessa
luvataan palveluiden käyttäjille
myös mahdollisuus valinnanvapauteen. Kokouksen osanottajat

Wäärin käsityksiä
Pienen kunnan murheet
Miten pieni kunta selviytyy nykyajjan haasteista? Ypäjällä on
paljon käyttämättömiä vahvuuksia. Pieniä muutaman hengen
nyrkkipajayrityksiä on netin mukaan satamäärin. Suurin osa on
tietysti maatalouteen ja hevosiin
liittyviä. Ypäjän tuloveroprosentti
oli vuonna 2016 kipurajoilla eli
21%. Sote varmaan keittää uuden
soppansa pitäjään.
Nykyinen kunnanjohtaja luovuttaa pallinsa lähiaikoina. Uuden
etsimisellä alkaa olla tulenpalava
kiire näin kunnallisvaalien alla.
Synnyinpitäjäni asukasluku on
vähentymässä uhkaavasti. Asuk-

kaita on enää vajaa 2500 kpl. Yli
64 vuotiaita on peräti 22,6 prosenttia. Syntyvyys vähenee vuosi
vuodelta. Siinä näitä madonlukuja. Mutta nouseeko Ypäjä alhon
yöstä (ei Ypäjän yöstä).
Sanotaan, että joka viides turpa Ypäjällä on hevosen. Pitänee
paikkansa koska erään tiedon
mukaan hevosia on n. 300. Ypäjän hevosopisto on maan tunnetuin ja arvostetuin. Siihen pitäisi
nyt satsata enemmän. Markkinoida ja mainostaa. Hevosissa
on Ypäjän tulevaisuus. Ehkä uusi
johtaja saa opiston laukkaan.
Niin kuin eräässä jutussani

haluavat kuitenkin muistuttaa,
että kaikki meistä eivät pysty
ottamaan valinnanvapauden
edellyttämää kuluttajan roolia.
Kuinka maakunnissa voidaan
tukea näitä sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaita valinnanvapautensa käyttämisessä?
Eläkeliiton Etelä-Hämeen piirissä hämmennystä ovat herättäneet sote- uudistuksen yhteydessä esiintyneet tarkentumattomat
odotukset kolmatta sektoria kohtaan. Terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen jää tulevaisuudes-

sakin kuntien vastuulle. Kuntapäättäjien tuleekin tunnustaa
paikallisen eläkeläisyhdistysten
toiminnan merkitys ikääntyneiden kuntalaisten hyvinvoinnin
ja osallisuuden edistäjänä sekä
yksinäisyyden ja syrjäytymisen
estäjänä. Eläkeliiton Etelä-Hämeen piirin syyskokous katsoo,
että eläkeläisjärjestöjen ennalta
ehkäisevän toiminnan arvostuksen tulisi kunnissa näkyä erityisesti yhdistyksille suunnattuina
toiminta-avustuksina ja maksuttomina toimitiloina.

olen kirjoittanut, tuo aneeminen
Ypäjän vaakuna pitäisi suunnitella uudelleen ja vaakunan kuvana
olisi hevonen. Luultavasti tuon
nykyisen vaakunan suunnittelija
Tuhka on jo tuhkattu.
Onko syy politiikoissa. Hehän päättävät kunnan asioista.
Keskustalla on suuri enemmistö.
Keskusta ajanee lähinnä maanviljelijöiden asioita. Maanviljelijät tuskailevat EU tukien kanssa.
Sanovat, että tänä päivänä maanviljely ei enää ole kannattavaa.
Hehtaareja pitää olla satoja ja
koneet ym. värkit suuria ja viimeistä huutoa. Ihmettelen, että
miten ihmeessä ennen pärjättiin
jos hehtaareja oli peräti kuusi.
Ei ollut minkään valtakunnan tukia ja lähes käsipelillä tehtiin. Ei
kitisty vaan oltiin tyytyväisiä vähään. Netin ihmeellisestä maailmasta löytyi myös kymmenittäin

ypäjäläisiä yritysten kuolinpesiä.
Onko kuolinpesä yritys kuuluu
kysymys?
Yrityksistä puheen ollen eräs
suurehko ypäjäläinen metallialan
yritys on vaihtanut paikkakuntaa leveämmän leivän lähteille
eli Helsinkiin. Ypäjän Konepaja
kyltti loistaa nyt Ruosilantiellä
Helsingissä. Ypäjältä ei siis enää
löytynyt luokkahitsareita. 60-luvulla lähes kaikki Levän nuorukaiset kävivät tuolla konepajalla
luokkahitsauskurssin ja tekivät
työuransa Ypäjällä. Kaikesta
edellä ylöspannuista murheista
huolimatta olen syvästi murheissani jos entinen synnyinkuntani
tulee liitetyksi johonkin suurempaan kaupunkiin tai kuntaan
Taistelkaamme moista ajatusta
vastaan kuin Don Quijote tuulimyllyjä vastaan
Keijo Wääri

Antinojantien yksityistiekokous 12.2.2017 klo 19.00

Veteraanituvalla. Käsitellään vuosikokousasiat. Tervetuloa.
Tiehoitokunta

KUNTAVAALIEN 2017 KOTIÄÄNESTYS

Valtuutettujen määrä
Kuntalain 16 §:n nojalla valitaan Ypäjän kunnanvaltuustoon
toimikaudeksi 2016-2020 kaksikymmentäyksi (21) valtuutettua
sekä heille varavaltuutetut kuntalain 17 §:n mukaisesti.
Ehdokasasettelu
Puolueiden ja valitsijayhdistysten hakemukset ehdokaslistojen
julkaisemisesta sekä ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista on jätettävä keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina
28.2.2017 ennen klo 16.00. Edellä mainittuja asiakirjoja otetaan
vastaan maanantaina 27.2.2017 klo 14.00–17.00 ja tiistaina
28.2.2017 klo 14.00– 16.00 Ypäjän kunnanvirastolla, Perttulantie 20.
Mahdolliset oikaisut ja täydennykset on tehtävä viimeistään
8.3.2017 ennen klo 16.00 (vaalilaki 38 §). Vaalilain 40 §:n mukaiset peruutukset on tehtävä viimeistään 9.3.2017 ennen klo
12.00.
Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot
Ypäjän keskusvaalilautakunta
Perttulantie 20, 32100 Ypäjä
Keskusvaalilautakunnan sihteeri Maarit Anttila
p. 02 7626 5214, gsm 050 383 1611
Sähköposti: maarit.anttila@ypaja.fi
Keskusvaalilautakunnan seuraavat kokoukset: 20.2.2017,
3.3.2017, 9.3.2017, 7.4.2017, 9.4.2017, 10.4.2017 ja 12.4.2017
tai tarvittaessa. Tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävinä aina 3. kokouksen jälkeisenä työpäivänä klo 9.00 – 12.00
kunnanvirastossa. Kokouksen 12.4.2017 pöytäkirja tarkastetaan
kokouksessa ja on nähtävänä vaalilain 95 §:n mukaisesti.
Ypäjä 23.1.2017
Keskusvaalilautakunta

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman
kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestys
toimitetaan vain äänestäjän kotikunnassa. Kotiäänestykseen oikeutetun
kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.
Kotiäänestykseen ilmoittautuminen
Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan Ypäjän kunnan keskusvaalilautakunnalle.
Ilmoittautuminen tehdään joko kirjallisesti kunnanvirastolta saatavalla lomakkeella tai puhelimitse. Ilmoittautuminen voidaan myös tehdä sähköpostin (kunta@ypaja.fi) välityksellä. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä
myös toinen henkilö. Kotiäänestykseen ilmoittautumisen vaaliin on oltava
perillä keskusvaalilautakunnassa viimeistään tiistaina 28.3.2017 klo 16.
Kotiäänestyksen toimittaminen
Kuntavaalien kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana 29.3. –
4.4.2017. Äänestäjälle ilmoitetaan etukäteen kirjeitse tai puhelimitse
kahden tunnin tarkkuudella se ajankohta, jolloin vaalitoimitsija saapuu
toimittamaan äänestyksen.
Kotiäänestys eroaa vain vähän tavallisesta ennakkoäänestyksestä. Tärkeä
ero on siinä, että kotiäänestyksessä on vaalitoimitsijan ja äänestäjän lisäksi
oltava läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä henkilö, joka on täyttänyt
18 vuotta.
Äänestäjällä on oikeus käyttää äänestystoimituksessa avustajaa, jona voi
olla myös edellä mainittu hänen valitsemansa tai hyväksymänsä henkilö.
Äänestäjä merkitsee ehdokkaan numeron äänestyslippuun siten, että
vaalisalaisuus säilyy. Äänestyslippu suljetaan leimattuna vaalikuoreen,
joka on väriltään ruskea. Äänestäjä täyttää lähetekirjeen ja osoittaa
sen Ypäjän kunnan keskusvaalilautakunnalle. Paikalle kutsuttu henkilö
merkitsee nimikirjoituksensa lähetekirjeeseen. Vaalitoimitsija merkitsee
lähetekirjeeseen todistuksen, että äänestys on tapahtunut laissa säädetyin
tavoin. Lopuksi lähetekirje sekä siihen mahdollisesti liitetty ilmoituskortti
sekä vaalikuori suljetaan lähetekuoreen, joka on väriltään keltainen ja jonka
vaalitoimitsija toimittaa keskusvaalilautakunnalle.
Ypäjän kunnan keskusvaalilautakunnan osoite on
Perttulantie 20, 32100 YPÄJÄ ja puhelinnumero 02/7626 500 (vaihde).
Ypäjällä 23.1.2017
YPÄJÄN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

KUNTAVAALIT 2017

ENNAKKOÄÄNESTYS

KUNTAVAALIT 2017 YPÄJÄLLÄ

Ypäjän kunnassa toimitetaan kuntavaalit sunnuntaina 4.
päivänä huhtikuuta 2017. Vaalitoimitus alkaa vaalipäivänä
klo 9.00 ja päättyy klo 20.00.
ÄÄNESTYSALUEET JA ÄÄNESTYSPAIKAT
Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti äänestysalueet ja
äänestyspaikat ovat seuraavat:
Nro: 1
Äänestysalue: Ypäjä
Äänestyspaikka: Kunnanvirasto, Perttulantie 20

Kuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 29.3. – 4.4.2017,
Ennakkoäänestyspaikkana on Ypäjän kunnanvirasto, osoite Perttulantie 20.
Ennakkoäänestyspaikka on auki seuraavasti:
keskiviikko klo 9–15
lauantai ja sunnuntai klo 10–15
torstai
klo 9–17
maanantai
klo 9–15
perjantai klo 9–14.30
tiistai
klo 9–18
KESKUSVAALILAUTAKUNNAN OSOITE
Keskusvaalilautakunnan osoite on Perttulantie 20, 32100 YPÄJÄ
Ypäjällä 23.1.2017
YPÄJÄN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

YÖNUOKKARI
HAAVISSA
PE 17.2. KLO 22.00 - 18.2. KLO 08.00
luvat silja.haavisto(at)ypaja.fi/0407660486/facebook

SUPERPARKKIIN LÄHTIJÄT SAAVAT ODOTTAA LÄHTÖÄ AAMULLA
HAAVISSA!!

Perhekahvila

Maanantaisin klo 9.15-11.30 nuorisotila HAAVISSA!
Tervetuloa! Varaathan 2€ kahvi/hedelmäkassaan perheeltänne
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Ypäjän Karjalaisseura ry
tiedottaa

RISTEILY

Tallinnaan pe 10.3 – la 11.3.2017
uudistetulla m/s Silja Europalla.
Matkan hinta:
79 €/hlö kahden hengen B-hytissä, (114 €/hlö. yksin).
90 €/hlö kahden hengen A-hytissä, (139 €/hlö yksin)
Lähtö Ypäjä Pysäkin paikka (matkahuolto) klo 15.00,
tarvittaessa lähtö Loimaalta Ypäjänkylän kautta., laiva
lähtee klo 18.30 Länsisatamasta. Maissaoloaika klo
8.30-12.00, laiva lähtee klo 12.30, Helsingissä 16.00,
paluukuljetus. Varattu alustavasti 10 A- ja 10 B-hyttiä.
Myös seuran ulkopuoliset tervetulleita.
Lisämaksusta ilmoittautumisen yhteydessä illallisbuffet 33 €/aik, meriaamiainen 10,50 €/aik., lounasbuffet
25 €/aik.
Mukaan voimassa oleva passi tai virallinen EU-henkilökortti.
Ilmoittautumiset viimeistään 8.2.2017 mennessä:
Pekka Moisander 0400-260949 tai
Matka-Merilä Oy 03-4335340.
Vastuullinen matkanjärjestäjä Matka-Merilä Oy.

Ypäjänkylän Maa- ja
kotitalousnaiset
Keskustan Ypäjän kunnallisjärjestö ry:n

ylimääräinen
Keskusta

KOKOUS

pidetään Kunnantalon valtuustosalissa
perjantaina 10.02.2017 klo 18.00.
Tervetuloa!

Johtokunta

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Helmikuun toimintaa

Päiväpiiri Veteraanituvalla 14.2.2017 klo 12.00–16.00
Naistenpiiri Veteraanituvalla 21.2.2017 klo 13.00–16.00
Tarinatupa Veteraanituvalla 24.2.2017 klo 13.00–15.30

Ypäjän Eteläiset Maa- ja Kotitalousnaiset

TEATTERI-ILTA
Menemme Loimaan teatteriin torstaina 16. helmikuuta
katsomaan Isän päivää. Tuomas Kyrön käsikirjoittama draamakomedia, joka kertoo kolmilapsisen perheen isän elämästä parin arkisen päivän aikana. Mitä kaikkea voi tapahtua ”ihan normikoti-isälle” noin niin kuin ”normipäivänä”,
juurikin ”normiperheessä toki aivan ”normilasten” kanssa.
Esitys alkaa klo 19.00. Lipun hinta on 15,50 € / eläkeläiset
ja opiskelijat 13,50 €. Lippu on omakustanteinen. Lippuja
rajoitetusti. Väliajalla kahvitarjoilu. Ilmoittautumiset tiistai
10.2 mennessä Raija Romulle. p. 050 917 5679
Lähtö klo 18.15 osuuspankin parkkipaikalta kimppakyydein.
Tervetuloa.

SPR:n Ypäjän osaston

HAAVIN AAMUT
Haavin aamut, kaikille ypäjäläisille tarkoitetut avoimen
toiminnan aamupäivät keskiviikkoisin ja torstaisin, ovat
SPR:n Ypäjän osaston hoidossa. Kierrätyspisteessä
vaate- ja taloustavaraa, leluja ja kirjoja.
SPR toivottaa kaikki vanhat ja uudet kävijät sydämellisesti tervetulleiksi Haavin aamuun (osoitteessa
Varsanojantie 8) keskiviikkoisin ja torstaisin kello
9–11.30. Tarjolla on kahvia ja voileipiä sekä mukavaa
seuraa. Halukkaat voivat tehdä käsitöitä ja askarrella,
toisinaan leivotaan yhdessä.
Lisätietoja: Satu Leppälahti p. 050 363 0508 tai
Eeva Mikkola
p. 050 370 6867

HELMIKUUN TOIMINTAA
Tupailta keskiviikkona 22.2. klo 18.30 käsitöiden
merkeissä. Suunnitellaan samalla kevään toimintaa.
Tervetuloa

Liikuntatapahtumia
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AVOIN PERHEKERHO KIRJASTOLLA
Helmikuussa on monta juhlapäivää.
• 3.2.2017 vietetään kynttilänpäivää ja
askarrellaan lyhty.
• 10.2.2017 askarrellaan ystävälle.
• 17.2.2017 vaihdetaan leluja. Silloin kerholaiset
voivat tuoda tarpeettoman lelun vaihtoon.
• 24.2.2017 valmistaudutaan
laskiaiseen ja herkutellaan
laskiaispullilla.
Kerhoon ovat tervetulleita myös
perhepäivähoitajat, isovanhemmat tai isät lasten kanssa.
Osallistumismaksu 2 € / perhe.
Lisätietoja: 050-5747733/Aulikki

Tervetuloa mukaan!

YPÄJÄN KUNTA JÄRJESTÄÄ

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
TORSTAINA 16.02.2017
Lähtö Ypäjän torilta 16.02.2017 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. puh. 040-757 5833.

ESI- JA PERUSOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN
Ypäjän kunnan esiopetukseen ja perusopetukseen
1. luokalle lukuvuonna 2017–2018 tulevien
oppilaiden ilmoittautuminen on

torstaina 9.2.2017

Esiopetukseen ilmoittautuminen on Toimintakeskuksen päivähoitotoimistossa klo 14–17 ja kouluun ilmoittautuminen on Levän, Perttulan ja Ypäjänkylän
kouluilla klo 15–16.
Esiopetukseen ilmoitetaan vuonna 2011 syntyneet ja
kouluun vuonna 2010 syntyneet lapset.
Ypäjällä 23.1.2017
SIVISTYSLAUTAKUNTA

Myytävänä

Asunto Oy Ypäjän Helorinne
2 h + k + s, 60 m2 + autokatos
mh 13 920 €, vh 139 200 €

Pappilanmäen asemakaava alueelle,
osoitteeseen Eveliinapolku 4, on rakenteilla viiden huoneiston
rivitalo. Rakennushanke valmistuu sisäpuolisten töiden osalta
alkuvuodesta 2017 ja ulkopuoliset työt valmistuvat keväällä 2017.
Lisätietoja hankkeesta www.ypaja.fi,
asunnon esittelyt Jouko Käkönen 02 7626 5241.
Ypäjän kunta

VERKKO-ryhmä kokoontuu joka
maanantai klo 8:00–12
Vapaa-aikatoimistossa.
Kuka VERKKO-ryhmään saa tulla:
– Olet 16 – 29-vuotias ja:
•E
 t ole hakenut, saanut tai
vastaanottanut opiskelupaikkaa
• Olet keskeyttänyt opinnot
• Etsit työpaikkaa
• Tarvitset tukea itsenäistymiseen
liittyvissä asioissa
• Tarvitset apua asunnon hankintaan,
raha-asioiden hoitoon tai arjenhallintaan
• Joku muu tarvitsee apua ja tukea

Lisätietoja:
Maija Kemppainen etsivä
nuorisotyöntekijä 0505747732,
maija.kemppainen@ypaja.fi

Nuorisovaihto keväällä 2018
Unkariin, ilmoittaudu mukaan!

Ypäjän kunnan ja Bábolnan kaupungin yhteinen nuorisovaihto on
käynnistymässä. Ypäjältä nuoria mukaan pääsee 8. Nuoret saavat itse
olla vaikuttamassa vaihdon sisältöön ja ohjelmaan. Vaihtoon lähdetään joko maalis- tai huhtikuussa 2018.
Vaihtoa varten ollaan hakemassa hankerahaa, jolla katetaan lähestulkoon kaikki vaihdon kustannukset. Nuorilta peritään kuitenkin pieni
omavastuu osuus, jolla sitoutetaan nuoret mukaan hankkeeseen.
Mukaan voivat ilmoittautua 12–17-vuotiaat nuoret. Ilmoittautumiset
tehdään nuoriso-ohjaaja Maijalle 15.4.2017 mennessä, Maijalta saa
asiasta myös lisätietoa.
Nyt vain ilmoittautumaan! Paikkoja on rajoitetusti, joten ole nopea.
Maija Kemppainen. 0505747732, maija.kemppainen@ypaja.fi
Ypäjän kunta, Nuorisotoimi

VUOKRATTAVANA

Ypäjän kunta vuokraa
toimitilat yrityksellesi
osoitteesta Annantie 2.
Rakennuksen pinta-ala on
yhteensä noin 300 m2. Rakennuksessa on toimisto-, toimi- ja
varastotiloja. Rakennuksen varastotilat on vuokrattu, mutta
noin 150 m2 toimi- ja toimistotiloja on vielä vapaana.
Rakennuksen julkisivut on uusittu ja vuokralaisella on mahdollisuus ottaa käyttöön valokuituyhteys.
Toimitilan piirustukset löydät Ypäjän kunnan kotisivuilta:
www.ypaja.fi.
Lisätietoja antaa ja toimitilan esittelystä voit sopia:
Jouko Käkönen 0500-801914.
Ypäjän kunta

Ypäjä 2018
kalenteri

T a l l i n

p a i k k a

HANKI TALLIN PAIKKA TAI HEVOSLÄHEINEN
ASUINTONTTI HONKALAN ALUEELTA

Ypäjän palveluiden välittömään läheisyyteen rakennetaan aluetta, jossa sekä suuret valmennustallit että
pienet hevostallit yhdistyvät laidunalueisiin, hevosreitteihin ja hevosläheiseen pientaloasumiseen.
Alueelle on asemakaavassa osoitettu kaksi suurta
maneesi/talli/asuintonttia, seitsemän talli/asuintonttia,
kymmenen omakotitonttia, monipuoliset hevos- ja ulkoilureitit, hevosten kahluuallas sekä tilaa hevosiin tai
urheiluun liittyville palveluille. Tonttien koko vaihtelee
2,8 ha – 1300 m2.
Lisätietoja H
 onkalan alueesta antaa
Jouko Käkönen, 0500 - 801 914
www.ypaja.fi

Siljan
satutunti
13.2.2017
kirjastolla
17.30–18.30

Hossintie 2, 32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5269
puh. (02) 7626 5268, 050 5626 301 (kirjastonjohtaja,
kulttuuriasiat)
sähköposti: ypajan.kirjasto@ypaja.fi
www.ypaja.fi
www.lounakirjastot.fi
Facebookissa haulla ”Ypäjän kirjasto”.

AUKIOLOAJAT

ma klo 13–19
ti
klo 13–19
ke klo 13–16
to
klo 13–19
pe klo 10–16
Kuukauden toisena lauantaina kello 11–14, helmikuussa 11.2. Samaan aikaan Ystävänpäiväulkoilua Perttulan koulun kentällä!
Ypäjänkyläntie 951, 32140 Ypäjä as,
puh. 050 562 6301

AUKIOLOAJAT

ti
klo 17–19
ke klo 10–12
Yhtenä lauantaina kuukaudessa kello 10–13, helmikuussa 11.2.

KOKO KANSA LUKEE 6.–26.2.

Helmikuussa kirjastot, Otava, Tammi ja Schildts &
Söderströms tuovat e-lukemisen helppouden kaikkien
ulottuville. Kolmen viikon ajan Riikka Pulkkisen Paras
mahdollinen maailma, K.K. Alongin Kevätuhrit, Paula
Norosen Supermarsu palaa tulevaisuuteen ja kolme ruotsinkielistä kirjaa ovat luettavissa rajattomasti
e-kirjastossa. Lisätietoja kirjastosta ja verkkosivulta
ekirjasto.kirjastot.fi.

LUKUPIIRI

”Minun Ypäjäni”.

Helmikuun lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 12.2.
kello 17–19 pääkirjaston näyttelytilassa, luetaan F.E.
Sillanpään teoksia. Käsityönkin voi ottaa mukaan.
Kahvitarjoilu.

Sisältö voi olla valokuvia, taidetta, runoja jne.
Töitä voi lähettää osoitteeseen
oppilaskunnat.ypajankoulut(at)gmail.com
tai Ypäjä 2018 kalenteri facebook -ryhmään.
Kuukausittain valitaan
yleisöäänin kuvia kalenteriin.
Kilpailuaika on 1.12.2016–30.10.2017
jonka jälkeen kalenteri tulee myyntiin.

AVOIN PERHEKERHO

Perhekerho kokoontuu kirjastossa perjantaisin kello
9.30–11.30. Kerhoon ovat tervetulleita äidit, isät,
isovanhemmat ja perhepäivähoitajat lasten kanssa.
Osallistumismaksu 2 €/perhe sisältää välipalan.

KULTTUURIA JA KAHVIA

Kulttuuriyhdistys Kuvion Minna Lehtola kahvikupin
ääressä kirjastossa torstaina 9.2. kello 16. Tule
juttelemaan lastenkulttuurikeskuksesta ja muustakin.

Tuotto ohjataan
ypäjäläisten lasten ja nuorten hyväksi.

Ypäjän nuorisovaltuusto 2017 – 2018

p a i k k a

YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO

YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA

Kulttuuri Puomi ry, Ypäjän nuorisovaltuusto ja
koulujen oppilaskunnat kutsuvat kaikki lapset ja
nuoret koostamaan sisältöä
Ypäjä 2018 kalenteriin teemalla

T a l l i n

KIRJASTO

Ylhäältä vasemmalta: Auku Heikkilä, Eetu Niemi, Kalle Alanko
Alarivi vasemmalta: Anna Mäkilä, Emma Aaltonen,
Milla Niemi ja Jenni Moisander

SATUTUNTI

Siljan satutunti kaikenikäisille Suomi100 -teemalla
maanantaina 13.2. kello 17.30–18.30.
Tervetuloa kirjastoon!

Helmikuu / 2017
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YPÄJÄN YLLÄTYKSEN TARJOAMAT PT-PALVELUT
Hinnat sisältävät ALV 24 %
1. Ruokavalio
70 €
(sis. Ruokapäiväkirjan pito, opastus, lisäravinteet)
2. Kuntosaliohjaus 60 min
60 €
(sis. Henkilökohtaisen kuntosalitreeniohjelman)
3. KUNTOSALIOHJELMAN PÄIVITYS
30 €
4. Ruokavalio & Kuntosaliohjaus 60 min
110 €
5. 3 kk / 6 kk / 12 kk
valmennuspaketit;		
370 € / 650 € / 1100 €
( sis. Alku- ja loppumittaukset sekä kuntotestit,
salitreeniohjelman, ruokavalion, sähköpostitukipalvelu koko valmennus paketin ajan, yhteistreenejä/
tapaamisia)
– 3 kk – 6 tapaamista/treeniä
– 6 kk – 12 tapaamista/treeniä
– 12 kk – 16 tapaamista/ treeniä
6. Lisätapaaminen/treeni/ohjaus		
50 €
valmennuspaketin yhteydessä
7. Pienryhmävalmennus /
TYkY-ryhmä 3kk (5–6 hlö)
150 €/ hlö / 3 kk
( sis. Alku-ja loppumittaukset sekä kuntotestit,
ruokavalio, henkilökohtainen kotitreeniohjelma,
1 krt / vko tapaaminen/treeni)
8. Kuntosaliohjaus ryhmälle 60 min
(max.8 hlö)			
10 € / hlö
Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Tiedustelut ja varaukset; Annika Määttänen
personal.trainer@ypajanyllatys.fi
alakou

n

lulaiste

liikuntatapahtuma
22. ja 23.2
Hirvihovissa
klo 9–16

YPÄJÄN YLLÄTYKSEN JUMPPATARJONTA
PERTUNKAARESSA 9.1.– 31.5.2017
Maanantaisin:

Haluatko parantaa kuntoasi ja keventää oloasi?
Liikkua porukassa?
Nauttia raikkaasta ilmasta?
Tämä on juuri sinulle tarkoitettu.
3 kk intensiivinen pienryhmävalmennus esim. Työporukalle jotka haluavat liikkua yhdessä ja parantaa
(työ)hyvinvointiaan ja motivoida toinen toisiaan liikunnan ja yhdessä olon kautta.
Valmennuspaketti 4–6 hlö porukalle sis;
– kuntotestit,
– alku- ja loppumittaukset,
– henkilökohtainen ruokavaliosuunnitelma sekä kotitreeniohjelma
– 1 krt / vko yhteistreenit.
– sähköpostitukipalvelu
Valmennuksen hinta 150 € / hlö / 3kk
Jos olet motivoitunut, periksiantamaton ja innostunut
saat takuulla vastinetta rahoillesi.
Ota rohkeati yhteyttä niin sovitaan tapaaminen porukallenne! Tehdään juuri teidän porukalle sopiva
treenipaketti.
Ryhmäliikunnanohjaaja, Personal Trainer
Annika Määttänen
personal.trainer@ypajanyllatys.fi

*Kahvakuulatunneille ennakkovaraukset peilisalin
oven ulkopuolella olevaan lappuun/ sähköpostiin; personal.trainer@ypajanyllatys.fi tai FB-sivun; Annikan
Personal Trainer- ja ryhmäliikuntapalvelut viestikentän kautta edellisen viikon sunnuntaihin mennessä.
Aamujumppa / AINOT & REINOT;
Jäsenet 4€ krt/ 10-krt 38€
Muut; 6€ krt/ 10-krt 55€
Jäsenet: 5€ krt/ 10-kortti 40 €
Muut: 7€ krt/ 10-kortti 60€
Keskiviikkoisin:
AINOT & REINOT klo 18.00–20.00 (Ainot klo 18.00–
19.00 ja Reinot klo 19.00–20.00) Tunti sopii kaikille
niin ensikertalaisille kuin konkareillekkin, tunnilla jokainen tekee oman kuntotasonsa mukaan. Tunnin teema
vaihtuu 3-4 vko välein. Tunneilla
käytetään keppejä, käsipainoja,
kuminauhoja ja steplautaa jne.
osana
lihaskuntoharjoitelua
mahdollisimman monipuolisesti. Tunnit pidetään peilisalissa.

Päivän hinta:
Loimaalaiset 15 € ,myös Ypäjäläiset 15 €
muut 20 €

sis. lajiohjaukset, uinnin, ruokailun, välipalan ja
vakuutuksen.
Jos tarvitset kyytiä, kysy Riina p. 0503803479

Sitova ilmoittautuminen:
Sitova ilmoittautuminen aukeaa
23.1.2017 osoitteessa www.loimaa.fi.
ILmoIttaudu mukaan!
Lisätiedot: liikunnanohjaajat
Jan Hydén 050 311 4519
tarja mäki 040 571 8620

Loimaan Hirvihovissa järjestettävä liikuntapäivä on suunnattu alakoululaisille
lapsille. Liikuntapäivän aikana lapset kiertävät ryhmissä ryhmänohjaajan
johdolla eri liikuntalajeja mukavasti ja turvallisesti sekä tutustuvat eri lajeihin
ammattitaitoisten ohjaajien opastuksella. Päivän kesto on klo 9.00–16.00.
Ilmoittautuneille lähetetään myöhemmin tarkempi infokirje sähköpostitse
tapahtuman aikatauluista sekä toteutuvista liikuntalajeista. osallistujamaksu
maksetaan uimahalli Vesihovin kassalle.
Huom. Liikuntalajit voivat muuttua. Päivät ovat keskenään samanlaiset ja
molempiin päiviin voi ilmoittautua sekä 1-3, että 4-6 luokkalaiset.

Liikuntatapahtuma järjestetään yhteistyössä paikallisten yhdistysten
kanssa. muun muassa Lokoko, Hurrikaani, Jankko, Loimihaka, Punkin talli

Kulttuuria lapsille ja yhteisölle
9.2.2017 klo 16.00 Ypäjän kirjasto

Tervetuloa rupattelemaan Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n kulttuurituottajan kanssa Ypäjän kirjastolle kahvi-/teemukin ääreen.
Jutellaan mukavia ja vähän asiaakin. Kuvio on muodostanut verkostomaisen lastenkulttuurikeskuksen osaksi toimintaansa ja voitte vapaasti tulla esittämään kysymyksiä
sen tiimoilta tai muuten vain vaihtamaan kuulumisia.
Nähdään!

Ikäihmisille ohjausta ja neuvontaa

Palveluohjauksen päällikkö Marjatta Palojärvi tavattavissa
Ypäjän kunnantalolla klo 12–15 seuraavina aikoina
Ma 20.2.2017
Ma 20.3.2017
Ti 25.4.2017
Ma 29.5.2017
Forssan seudun
hyvinvointikuntayhtymä

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Pienryhmävalmennusta esim. TYKY-porukalle

AAMUJUMPPA klo 10.00–11.00: Tunti sopii kaikille
niin ensikertalaisille kuin konkareillekkin, tunnilla jokainen tekee oman kuntotasonsa mukaan. Tunnin teema
vaihtuu 3-4 vko välein. Tunneilla käytetään keppejä,
käsipainoja, kuminauhoja ja steplautaa jne. osana lihaskuntoharjoitelua mahdollisimman monipuolisesti.
Tunti pidetään peilisalissa.
TENAVAJUMPPA klo 16.30–17.20: 2007-2010 syntyneet, tunneilla harjoitellaan kehonhallintaa ja kehontuntemusta sekä perusliikuntataitoja, opitaan yhdessä
oloa sekä koetaan uusia elämyksiä leikkien kautta.
Tunti pidetään alakerran salissa/peilisalissa.
KAHVAKUULA 1 klo 18.00–19.00: Tunti sopii kaikille niin ensikertalaisille kuin konkareillekkin, tunnilla
jokainen tekee oman kuntotasonsa mukaan. Tunnin
teema vaihtuu 3-4 vko välein. Tunnilla käytetään kahvakuulaa osana lihaskuntoharjoittelua mahdollisimman monipuolisesti.Tunti pidetään peilisalissa. *
KAHVAKUULA 2 klo 19.00–20.00: Tunti sopii kaikille niin ensikertalaisille kuin konkareillekkin, tunnilla
jokainen tekee oman kuntotasonsa mukaan. Tunnin
teema vaihtuu 3-4 vko välein. Tunnilla käytetään kahvakuulaa osana lihaskuntoharjoittelua mahdollisimman monipuolisesti. Tunti pidetään peilisalissa. *

Lajeina muun muassa: uintia, koripalloa, lentopalloa,
kaupunkitaistelua, nassikkapainia, talutusratsastusta jne!

