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klo 10 Sanakirkko (parven alla) Parikka, Mirja Paju
Ekopaasto kutsuu Paastopolulle. Lähtö klo 12.30 lähtö srk-kodilta Palvelukeskuksen kautta Kotiseutumuseolle. Katso www.ekopaasto.fi
klo 18 Ilosanomapiiri 5/5 sumpussa Parikka
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
klo 18 Kokkis kerho Kartanon koululla
klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla
klo 12.30 Laulun ystävät srk-kodilla
klo 13.30 Lasten kuoro srk-kodilla
klo 18 Nuortenilta srk-kodilla
klo 10 Messu Erkki Vappula, Eeva Taneli
klo 9.30 Pääsiäisen ajan kirkkohetki kaikille lapsille kirkossa
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
klo 13 Ehtoollishartaus Palvelutalolla Parikka, Saukkola
klo 16 Veisuu Veljet srk-kodilla
klo 18 Kokkis kerho Kartanon koulullla
klo 18 Ehtoollishartaus kirkossa, Parikka, Saukkola, aikuisten kuoro
klo 10 Sanakirkko Parikka, Saukkola, Veisuu Veljet –lauluryhmä
klo 23.30 Pääsiäisyön messu Parikka, Saukkola, lauluryhmä
klo 18 Sanakirkko Parikka, Saukkola, aikuisten kuoro
klo 10 Sanakirkko Ypäjänkylän Rukoushuoneella Parikka, Saukkola
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
klo 16 Veisuu Veljet srk-kodilla
klo 18 Kokkis kerho Kartanon koululla
klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla
klo 18 Isoskoulutus sumpussa
klo 10 Messu Parikka, Saukkola, Veisuu Veljet. Kansallinen veteraanipäivä, seppeleen lasku klo 9.30 sotaan lähteneiden muistomerkillä, kirkkokahvit ja juhla kirkon
jälkeen srk-kodilla
klo 10-18 Rippikoulua srk-kodilla
klo 12 Ypäjänkylän Diakoniapiiri Ypäjänkylän lainausasemalla
klo 15 Laulun ystävät srk-kodilla
klo 18 Siionin kannel srk-kodilla
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
klo 18 Kokkis kerho Kartanon koululla
klo 17 Rippikoululaisten vanhempainilta srk-kodilla
klo 18 Nuortenilta srk-kodilla
klo 10 Sanakirkko Parikka, Tapio Laurila
(Tarkista tiedot vielä lähemmin lehdestä tai netistä)

Hartaita Hetkiä Farmimuurahainen
SRK Elipä kerran pienen
metsän laidassa farmimuurahaisyhdyskunta. Aina keväällä,
ensimmäisten auringonsäteiden lämmittäessä yhdyskunnan pesää, alkoi valtava kuhina. Kaikki muurahaiset lähtivät
silloin vaeltamaan suurena virtana kevätauringossa kylpevää
ojanreunaa. Sillä ne tiesivät,
että silloin oli koko yhdyskunnalle hyvin tärkeä hetki:
ensimmäiset kirvat kuoriutuisivat silloin täynnä makeaa ja
pirskahtelevaa kevätmettä.
Koko farmimuurahaisarmeija
vaelsi metsänlaitaa pitkin kedolle, josta ne valikoivat itselleen mehukkaan kirvan ja
alkoivat lypsää niitä taidokkaasti. Ne ulvoivat riemusta,
kun saivat maistaa suussa sulavaa kevään makeutta. Hiljalleen mesivarannot alkoivat
ehtyä ja alkoi kuulua torahampaiden ja etujalkojen putsailua.
Siinä puuhaillessaan huomio
kiinnittyi kuitenkin erääseen
pieneen farmimuurahaiseen.
Ympärillä olevat muurahaiset
katselivat sen touhua hetken,
kunnes yksi niistä huudahti
kommentin: ”Lypsä rohkeammin vaan: Kirvassasi on vielä
runsaasti mettä jäljellä! Nauti
nyt vatsasi täyteen, kevään ensimmäinen lypsymesi maistuu
aina parhaimmalta! Purista se

kirva tiukasti takajalkojesi väliin, niin saat tirautettua loput
medet viimeistä pisaraa myöten!” ”En minä enempää. Minä
olen jo kylläinen, en tarvitse enempää!” Näin tokaisten
muurahaisemme päästi kirvansa menemään ja alkoi putsailla
torahampaitaan mesitahmasta.
Takaisin pesään vaeltaessaan
muurahaisten keskuudessa
naureskeltiin hölmöä pikku
muurahaista, joka jätti kirvansa lypsämättä. Seuraavana päivänä sama vaellus toistui: Heti
auringon noustua koko yhdyskunta vaelsi kirva-apajille, ja
etsi oman, edellisenä päivänä
valitsemansa kirvan, ja alkoi
lypsää. Taaskin neuvoista huolimatta pieni muurahaisemme
jätti kirvan lypsämättä kokonaan. Ympärillä olijat naureskelivat tätä keskenään, ja taas
paluumatkalla yhdyskuntaa
kuohutti tarina hölmöstä pikku
muurahaisesta.
Päivästä toiseen pikku muurahainen jätti kirvalleen osan medestä, lypsäen vain sen verran
kuin itse tarvitsi. Ja hiljalleen
tuon muurahaisen kirva alkoi
luottaa isäntäänsä, ja siihen, ettei tämä lypsäisi häntä tyhjäksi.
Niin se alkoi pitää muurahaista
ystävänään ja riensi innokkaasti tämän luo aina kun lypsyn
aika oli.

Tuota hölmöä muurahaista
alettiin pilkata yleisesti, ja sen
toilailuista kerrottiin kaskuja
ympäri pesää illan hämärtyessä. Mutta hiljalleen yksi toisensa jälkeen muurahaiset huomasivat jotakin hämmästyttävää.
Päivä päivältä tuon pikku muurahaisen kirva näytti pulleammalta ja pulleammalta. Muiden kirvojen alkaessa riutua ja
kuolla yksi toisensa jälkeen,
tuon pikku muurahaisen kirva
näytti aina vain hyväkuntoisemmalta ja tuotteliaammalta.
Eikä sen jälkeen enää kukaan
uskaltautunut arvostelemaan
hölmönä pitämäänsä pikku farmimuurahaista.
Jeesus käski tehdä sitä mikä on
oikein, ei sitä, mikä on kivaa.
Kiva ja mukava voi ensisilmäyksellä tuntua houkuttelevalta, helpolta hyväksyttävältäkin
vaihtoehdolta, mutta kun tutkiskelemme sitä sisällämme,
niin usein paljastuu, että se
onkin mukava, kiva tai helppo
ennen kaikkea meille itsellemme. Usein se minun kiva ei
kuitenkaan ole lähimmäisen
kiva. Jos löydämme nöyryyden
asettua lähimmäisemme paikalle, paljastuu kuitenkin, mitä
on tehdä häntä kohtaan oikein.
Isto Iipola

******* ************************************
EU – elintarvikkeita saatavissa edelleen.
*******************************************
Ei päivystystä pääsiäisen jälkeisellä viikolla 16.
diakonissa Terhi Hakala-Vappulan yhteystiedot ovat:
puh. 040 - 553 6362
s-posti: terhi.hakala-vappula@evl.fi
Ypäjän seurakuntakoti, Perttulantie 8.

YPÄJÄNKYLÄN DIAKONIAPIIRI
tiistaina 25.4.2017 klo 12:00
Ypäjänkylän lainausasemalla

HILJAISEN VIIKON TAPAHTUMAT
Ke 12.4. L asten kirkkohetki klo 9.30 ja
Ehtoollinen Palvelukeskuksessa klo 13.

13.4. Kiirastorstain

ehtoollinen klo 18.

sanakirkko klo 10.
14.4. Pitkäperjantain
La 15.4. Pääsiäisyön messu klo 23.30.
Mukana lauluryhmä.
Su 16.4. Sanakirkko klo 18 (Huom! aika).
Ma 17.4. Sanakirkko
Ypäjänkylän
Rukoushuoneella klo 10.

KESKIVIIKKORUOKAILU

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

HUONEENTAULU

Viime syksynä vanhustenviikon juhlassa Ypäjän kunnan eskarilaiset
esittivät ´polleesti´ Päivi Vannasmaan säveltämän ja sanoittaman hienon laulun: ”Ennen vanhaan.” Laulussa kerrottiin entisajan elämästä
ja verrattiin sitä upeasti tämän ajan saavutuksiin.
Ennen vanhaan kotiemme seinillä oli myös huoneentauluja, ehkä
nykyisinkin, jotka kiinnittivät huomiomme näihin selkeisiin ja lyhyisiin
tekstiviesteihin. Olen miettinyt tätä teemaa pidemmän aikaa. Haluaisinkin nyt kerätä näitä lyhyitä huoneentaulutekstejä yhteen.
Kerro minulle! Mitä sitten löytyneekin seiniltä, ajatelmia, mietelmiä,
aforismeja, vanhoja tai aivan uusia elämänohjeita? Toivoisinkin niitä
saavani parempaan talteen käsinkirjoitettuina, suoraan käteeni, tai
seurakunnan postilaatikkoon tulleina huhtikuun loppuun mennessä.
Otsikolla: ”Huoneentaulu”
Terhi Hakala-Vappula Papalintie 1 B 13 32100 Ypäjä,
tai sähköpostina osoitteeseen: terhi.hakala-vappula@evl.fi
tai tekstiviestinä puh. 040-553 6362

Ti.4.4. EKOPAASTO

KUTSUU PAASTOPOLULLE
Lähtö srk-kodilta klo 12.30, reitti kulkee
Palvelukeskuksen kautta Kotiseutumuseolle.
katso:

sakasti.evl.fi/ekopaasto
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Sinistä hetkeä muistellen
Perinteeksi muodostunut kevättalven konsertti SININEN HETKI sai
taas väkeä liikkeelle 12.3. Ypäjän
kirkkoon.
Ilahduttavaa oli nähdä pitkälti
yli 100 henkeä kirkon penkeissä.
Mukavaksi erikoisuudeksi voisi
kuvata miestä ja lasta, jotka astelivat hiljaa kirkon käytävää Keijo
Leppäsen alkaessa laulaa ”Tuli
kirkkoon mies ja lapsi . He eteeni istuivat....” -laulua. Rooleissa
olivat Venla ja Paavo Hakamäki.
Kiitos heille  !!!
Mirjami Lähteenkorva oli kirjoittanut tarinan pikkupojasta Pek-

KIRKKOJEN KIERROS -retki HYVINKÄÄLLE
torstaina 11.5.2017

Kohteina: Hyvinkään kirkko, jossa retkihartaus ja kirkon esittely klo
11.30. Yhteinen ateria Hyvinkään seurakunnan pitopalvelun lounasravintolassa klo 12.30.
Kirkkokierros jatkuu Kytäjän kirkkoon, jossa opastus klo 14.00
Palatessa pysähdymme kahville jossain matkanvarrella
Auto lähtee Loimaalta klo 9.00 – Katinhännän kautta -Ypäjän seurakuntakoti klo 9.30. Paluu klo 18.00 mennessä.
Matkan hinta 30,00 euroa, joka sisältää: matkat, lounaan sekä kahvit.
Ilmoittautuminen huhtikuun loppuun mennessä
Terhille, puh. 040 553 6362

YPÄJÄN SEURAKUNNAN
NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT

Ypäjän hautausmaalle otetaan kesätyöntekijäksi kaksi (2)
nuorta; tyttö ja poika, kumpikin yhdeksi (1) kuukaudeksi
kesä–heinäkuun välisenä aikana. Palkka on työehtosopimuksen mukainen.
Nuorten kesätyö on tarkoitettu vuosina 1996 - 2001 syntyneille ypäjäläisille koululaisille, opiskelijoille ja muille työtä
vailla oleville nuorille. Työpaikan saamisen ehtona on, että
nuoren kotipaikka on Ypäjän kunta.
Kirjalliset hakemukset 13.4.2017
sähköpostitse: katja.makela@evl.fi
Valinta suoritetaan arpomalla.
Valituille ilmoitetaan valinnasta viikolla 17.
Lisätietoja antaa talouspäällikkö Katja Mäkelä,
p. 040 148 4092.

Martti Luther julkaisi 95 teesiään 31.10.1517.
Tänä vuonna siitä tulee kuluneeksi 500 vuotta.
Reformaation, aiemmalta nimeltään uskonpuhdistuksen
merkkivuotena muistetaan Lutherin käynnistämää reformaatiota ja kirkkojen historiaa sekä tämän muutoksen
merkitystä Suomessa ja maailmalla. Samalla suuntaudutaan
tähän päivään ja tulevaan. Menneisyyteen jäämällä unohdettaisiin reformaatio – ytimestä nouseva uudistuminen,
joka on ollut kirkossa jatkuvaa jo ennen Lutheria.
Merkkivuotta vietetään nimen Armoa 2017! alla. Nimi
viittaa armoon käsitteenä, mutta myös pyyntönä ja kehotuksena. Merkkivuosi ohjaa pohtimaan, mitä omassa
seurakunnassa nyt olisi uudistettava – eikä vain seurakunnassa. Merkkivuosi on mainio mahdollisuus lähteä yhdessä
muiden paikallisten toimijoiden kanssa kyselemään, mitä on
hyvä elämä tänään ja tulevaisuudessa.
Ypäjällä on merkkivuoden erityismessu Helatorstaina
25.toukokuuta 2017 klo 12. Messu pidetään seurakuntakodin viereisessä puistossa, jos sää vain suinkin sallii. Ketkä ja
mitkä eri tahot tahtovat tulla mukaan? Ajatuksena on, että
tähän päivään liittyy tarjoilua ja toimintaa ja nimikin tälle
valtakunnalliselle tapahtumalle on olemassa: Helahulinat.
Millainen tuo päivä on Ypäjällä, sitä ideoidaan kevään aikana. Tämä merkitsee samalla sitä, että vapputapahtuman sijaan seurakunnan kevättapahtuma osuu nyt Helatorstaihin.
Helaterveisin seurakunnan työntekijäjoukko

Vastaukset: (1-A, 2-B, 3-C, 4-B, 5-A)

ka Puskasta (nyk. lääketieteen
professori/kansanedustaja) isänsä
kanssa kirkossa. Tapio Laurila
veti musiikki-iltaa tuttuun ja taitavaan jazztyyliinsä monia laulajia
/lauluryhmiä säestäen.  Loimaalta
olivat mukana Armi Haatanen,
Pauli Hyrkäs sekä bassossa Erkki Aalto. Ypäjältä Keijon lisäksi
Sanna Sukki-Äijälä, Vesa Parikka
ja Kaija Saukkola. Myös rumpu
sekä muut pienet rytmisoittimet
antoivat mukavaa väriä kappaleisiin. Kiitos kaikille mukana olleille!!
Ypäjän srk/musiikkityö

Seurakunnan päiväkerho tiedote

Tervetuloa seurakunnan syksyn 2017 päiväkerhoon.
Kerhoon ilmoittautuminen alkaa huhtikuussa. Kerhoon
pääsee 3–5 vuotiaat lapset ja ilmoittautumiskaavakkeita
saa kerhosta, sekä huhtikuun Ypäjäläinen lehdestä.
Kaavakkeet palautetaan päiväkerhoon 18.5. mennessä.
Syksyn kerhot alkavat viikolla 36.
Päiväkerhojen toiminta ajat seuraavasti, jos saadaan
ryhmät kokoon.
Yhteen ryhmään pitäisi saada vähintään kuusi lasta,
muuten tehdään sekaryhmät ja ajat muuttuvat.
Maanantai 5-vuotiaat klo 9–12
Tiistai
4-vuotiaat klo 9–11
Keskiviikko	3-vuotiaat klo 9–11 ja
5-vuotiaat klo 12–15
Torstai
4-vuotiaat klo 9–11
Tervetuloa lasten pääsiäiskirkkoon
keskiviikkona 12.4. klo 9.30 Ypäjän kirkkoon.

KIITOS
Esalle ja Pekalle
puuhapalikoista,
niillä on vietetty
luovia ja hyviä
hetkiä kerhossa.

Kuutamoseuroissa Huldan mökillä meitä oli edellisvuosien
tapaan tupa täynnä. Tunnelma oli kirjaimellisesti katossa.
Perille osattiin, kun jätkänkynttilät näyttivät tien. Sisällä
kynttilät valaisivat, laulu täytti koko mökin, samoin nokipannukahvin tuoksu. Kiitos vaivannäöstä! Tässä vielä muutama
tietokilpailukysymys Kirsti Koivulan kirjasta ’Riemua ristillisesti’:
1.	Kuka vastasi Jumalan kutsuun estelemällä:
Minulla on hidas puhe ja kankea kieli?
A) Mooses B) Paavali C) Salomo
2. Mihin puuhun Jeesus vertasi itseään?
A) viikunapuu B) viinipuu C) oliivipuu
3. Mihin Jeesus kehotti kokoamaan aarteita?
A) kammioihinne B) maahan C) taivaaseen
4.	Mikä oli Uuden Testamentin mukaan viikon
ensimmäinen päivä?
A) lauantai B) sunnuntai C) maanantai
5. Kuka Raamatussa opetti Herran siunauksen?
A) Jumala Moosekselle B) Jeesus opetuslapsille
C) Paavali korinttolaisille
Oikeat vastaukset sivun alareunassa

!

YPÄJÄN SEURAKUNTA
PÄIVÄKERHOON ILMOITTAUTUMINEN
Syksyn 2017 kerhoryhmien järjestelyjen vuoksi tarvitsemme
seuraavat tiedot lapsestanne 18.05.2017 mennessä. Päiväkerhoon pääsevät 3–5-vuotiaat lapset. Tänä vuonna 3-vuotta
täyttävät voivat aloittaa syksyllä kerhojen alkaessa. Jo kerhoa
käyviltä riittää sanallinen ilmoitus päiväkerhoon. Ellei tiedot ole
muuttuneet. Kerhomaksu 3-v 15 e ja 4–5-v 30 e / vuosi, sisaralennus 5e. Lisätietoja saa päiväkerhosta puh: 040 804 9252/
Laila Moisander maanantai-torstai klo 9–15 välisenä aikana.
Sukunimi __________________________________________
Etunimet __________________________________________
Syntymäaika _______________________________________
Huoltajan nimi ______________________________________
Lähiosoite _________________________________________

KULTAISEN IÄN KERHO

parillisten viikkojen torstaipäivinä
klo 11.00 – 13.00

6.4. Mikael Agricolan jäljille vie Liisa Ahti
20.4. Itämaan tietäjä Yrjö Niemi kertoo
Siperian käynneistään
Ohjelmassa: alkuhartaus – lounas – ohjelma – kahvi –
tekee yhteensä 5,00 euroa
Tervetuloa yhteiseen kerhoomme!

Postinro _______________paikka ______________________
Puh. _________________________
Lastasi kerhosta hakevan henkilön/ hoitajan nimi __________
_________________________________________________
____________________Puh. __________________________
Onko lapsellanne allergia tai jokin sairaus, joka pitää ottaa
huomioon kerhoaikana?
_________________________________________________
_________________________________________________

KIVI

Saako lastanne kuvata/videokuvata kerhossa ja käyttää kuvia
esim. lehdissä ja srk:n tilaisuuksissa esim. perhekirkot/ juhlat?

Kristillinen usko alkoi tyhjästä ja nimenomaan
tyhjästä haudasta. Sitä ennen oli yhtä ja toista
toivoa mutta sitten ei ollut sitäkään, kunnes.
’ kivi oli vieritetty pois haudan suulta’.
Ihminen laittoi kiven Jeesuksen haudalle, kenties
ajatukselle, että nyt hänestä on päästy, samalla
tosin meni tie pelastukseen ja ikuiseen
elämään. Miksi enkeli vieritti
kiven pois haudan ovelta?
Siksikö, että Jeesus
pääsi pois haudasta.
Sitä varten kiveä ei
tarvinnut poistaa,
vaan siksi, että me
pääsisimme hänen
luokseen elämään.
Vesa Parikka, Ypäjän pappi

Kyllä __________ Ei_________
Saako lapsenne kuvia käyttää seurakunnan internet kotisivuilla?
Kyllä __________ Ei_________
Saako lapsenne osallistua päiväkerhon järjestämiin retkiin,
joista ilmoitetaan erikseen kerhovihkossa?
Kyllä __________ Ei_________
Saako lapsenne nimen antaa kerhokuvan kerhokavereille?
Kyllä __________ Ei_________
Mitä toivotte päiväkerhotoiminnalta? ____________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Huoltajan allekirjoitus _______________________________
_________________________________________________
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Nurkkakuntalainen

Samaa latua kohti menestystä
Ypäjä on ollut julkisuudessa
myönteisillä otsikoilla. Meidän
Salla Koskela kahmi hiihtosuunnistuksen mm-kisoissa neljä
mitalia, kolme pronssia ja yhden
hopean. Kisat eivät olleet ihan
naapurissa, sillä Moskovasta
oli kuulemma vielä monen tunnin lento Krasnojarskiin. Sallan
palkintovitriinit olivat jo entuudestaan täpötäynnä, mutta nämä neljä jo painoltaan tuntuvaa
palkintoa olivat piste iin päälle.
Jos on oppinut hiihtämään ja kävelemään miltei samaan aikaan,
voi vain kuvitella millainen vimma ja innostus menestykseen
on ollut. Neljä mitalia samoista
maailmanmestaruuskisoista on
todellinen saavutus, mikä hakee vertaistaan. Me ypäjäläiset
olemme kiitollisia Sallalle ja hänen tukitiimilleen saamastamme
myönteisestä julkisuudesta. Salla on hieno esimerkki nuoresta,
jonka polut ovat vieneet toisille
paikkakunnille, mutta nuoruuden kotikunta on pysynyt koko
ajan mielessä. Niinpä huippuurheilijan esittelyissä ja onnitteluissa on lähes poikkeuksetta
maininta Ypäjästä.
Tytti Pelkonen ja Hannele
Uusitalo saivat hopeaa Suomen
viestijoukkueessa Klosters Mas-

ters World Cup-veteraanikisoissa Sveitsissä ja taas tuli Ypäjälle
mukavaa julkisuutta. Lämpimät
onnittelut ja kiitokset myös
heille. Iloiset kuvat olivat taas
mieleistä uutisointia pikkukunnastamme.
Menestyneet urheilijamme
ovat meille muille hyviä esimerkkejä myönteisestä julkisuudesta ja tahdosta menestyä. Vaaleissa tulevien päättäjien toivoisi
lähtevän liikkeelle myönteisellä mielellä ja vakavalla halulla
avittaa kotikunnan menestystä.
Ypäjällä on vahva tahto pitää
kunta itsenäisenä mahdollisimman pitkään. Päättäväisyyttä ja
yhteisymmärrystä pitää vaalia
eri puolueiden kesken, varsinkin
vaalien jälkeen, kun arki koittaa.
Ypäjällä on hyvät edellytykset menestyä tulevissa haasteissa. Menestykseen tarvitaan joukkuehenkeä ja osin myös yksilösuorituksia. On hienoa huomata
kuinka innokkaasti ehdokkaat
ovat liikkeellä. Nyt pitää saada
myös äänestäjät liikkeelle äänestämään sitä parasta ehdokasta.
Niitä meistä huoltapitäviä tarvitaan huomennakin.

Rauta rinteessä
Laskiaissunnuntaina 26.helmikuuta 2017 kapusimme Rautarinteelle talvikelissä. Yhteisvastuu-tapahtuma oli sovittu jo
vuoden alussa, joten talvisesta
kelistä ei ollut etukäteen mitään tietoa. Viikolla kuitenkin
lunta tuli sen verran, että rinne
oli kunnossa. Kiitos hänelle,
joka oli rinteen koneella tasannut. Oli hyvään kuntoon saatu.
Soppaa ja pullaa oli laskiaisen kunniaksi saatu rinteelle, vaikkei soppatykkiä sitten
tohdittukaan ottaa. Kulttuuri
Puomin rastirata oli laitettu,
joten kiitos siitä. Pappi oli luvannut laskea mäen ylhäältä
alas ja siihen kuluvaa aikaa sai
arvailla. Varmuuden vuoksi oli
lappuun laitettu valmiiksi tunnit minuutit ja sekunnit, sillä
eihän sitä koskaan tiedä, miten
paljon aikaa matkaan menee.
Jänöjussin mäenlaskun-laulu
ennakoi laskua.

No, täytyy myöntää, että
vähän jännitti lasku, kun se
oli ensi lasku rinteessä. Sukset
tarttuivat lumeen vähän turhankin tiiviisti, joten vauhti ei
päätä huimannut. Aika oli silti
39,28 sekuntia. Kaksi lähiten
veikannutta olivat Keijo Leppänen ja Iina Närvänen.
Mäen ylöskapuaminen laskutamineissa olikin jo sitten
ihan toinen lukunsa. Kiitos
lapsille, jotka kantoivat sukset
ylös. Sen ehtona tosin oli, että
lasku pitää uusia. No kävihän
se niinkin. Lapsen kylläkin
laskivat pulkalla paljon joutuisammin. Lapsia ja aikuisia
oli paikalla sen verran, että yli
sataan taisimme päästä.
Kiitos emännille ja isännille
ja kaikille paikalla olleille yhteisestä virkistävästä päivästä.
Lasten iloisia ääniä oli mukava
kuulla.
Vesa Parikka

Kevätterveisin!
Markku Leppälahti

LASTENNURKKA

Lasten nurkkaan taidetta löydettiin koululaisten iltapäiväkerhon
seinältä. Upeat kimaltelevat talvityöt
kuvaavat taidokkaasti talvea, joka
aivan pian hyvästellään. Töissä on
käytetty laveeraustekniikkaa ja oman
käden muotilla taiottu pensaita. Erityiskiitos Josefiinalle hienosta työstä!”

Sisusta se kaikki lähti - urheileva Hyrsynkulma
Tänä vuonna juhlitaan Suomen
itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotta. Samalla tulee kuluneeksi 70 vuotta siitä, kun Hyrsynkulmalle perustettiin sotien
jälkeen urheilu- ja voimisteluseura Hyrsynkulman Sisu.
Urheiluseuran perustivat kylän
nuoret talkoohengessä, sillä joku oli keksinyt, että miehillä
pitäisi olla muutakin tekemistä
kuin istuskella pellon reunassa
korttia pelaamassa. Hyrsynkulmalla oli toki urheiltu jo
ennen seuran perustamista –
oli potkittu palloa Vilukselan
ja Moision välisillä pelloilla.
Niin myös Hyrsynkulman Sisun perustamiskokous pidettiin
Vilukselassa, jonka monet nykyään tuntevat paremmin Mäkelänä. Seuraavaan kokoukseen oli saatu Hämeenlinnasta
asiantuntija, joka opasti miten
seuran perustamisessa tulisi toimia. Asiantuntija neuvoi
liittymään Suomen Työväen
Urheiluliiton TUL:n alaiseksi
seuraksi.
Aluksi Sisu kokoontui ja
harrasti lainamaalla. Seura
kunnosti peltoa paremmin urheiluun sopivaksi: pesäpalloa
varten tehtiin soralla juoksulinjat ja pesien kohdat. Koska pelto ei ollut oma, pysyi toiminta
suhteellisen alkeellisena, muis-

telee Lahja Poutala, yksi perustajajäsenistä. Kun hyrsynkulmalaiset nuoret myöhemmin päättivät perustaa oman
tanssilavan, voitiin tansseista
saaduilla rahoilla ostaa omaa
maata. Kentälle rakennettiin
juoksurata ja paikat korkeusja pituushyppyyn, kuulantyöntöön ja keihäänheittoon. Nykyisin tällä vanhalla urheilukentällä toimii Hyrsynseudun
kyläyhdistyksen tanssilava.
Sotien jälkeen tavarasta oli
pulaa, ja niin myös urheiluvälineissä piti käyttää kekseliäisyyttä. Vähänsuon karjalaispojat ryhtyivät hyppäämään korkeutta ja pituutta uuden asuintalon tukkien sahaamisesta
jääneessä purukasassa, muistelee Karjalan Karhulan kylästä
lähtöisin oleva Rauno Kantee.
”Yks meist piti kirjaa ja muut
senko hyppivät”, Kantee kertoo. Kuulantyönnössä nuorukaiset käyttivät kiveä. Pojat olivat muodostaneet myös
joukkueet. Rauno ja hänen
veljensä Veijo olivat Kuoppamäen Kulkurit, Reijo ja Tenho
Moisander urheilivat nimellä
Kolhoosien Konkarit, ja Mauri
sekä Martti Moisander muodostivat Lakeuksien Loikkarit.
Jouko Poutiaisen joukkue oli
Käpykylän Käpyttelijät. Kun

pojat kuulivat, että Hyrsynkulmalle on perustettu urheiluseura Sisu, lähtivät Rauno, Tenho
ja Reijo pyrkimään jäseniksi
seuraan. Jussi Takala kirjoitti
heille jäsenkirjat.
Suomi oli selvinnyt itsenäisenä sodasta, mutta oli monien ponnistuksien edessä.
Karjalaisia ei otettu Hämeessä
pelkästään riemulla vastaan.
Urheiluseuralla oli Hyrsynkulmalla merkittävä vaikutus hämäläisten ja karjalaisten nuorten yhteen saattamisessa, eikä
toiminta ei ollut aatteellista tai
muutoin puoluepoliittista. Seuran jäsenyys TUL:ssa ei kuitenkaan ollut kaikille mieleen,
vaan toiset olisivat halunneet
seuran olevan Suomen Valtakunnan Urheiluliitto SVUL:n
alainen. Niin myös Vähäsuolta
liittyneet karjalaispojat, jotka
huomasivat seikan kotiin palatessaan juuri seuraan liityttyään. Pojat olivat pettyneitä,
mutta laittoivat jäsenkirjat takaisin poveen, eikä asiasta sen
jälkeen puhuttu.
Sisu toimi ja kilpaili aktiivisesti. Kisaa käytin Palikkalan
Touhun kanssa, mutta kisoissa
käytiin myös Vaulammilla ja
Someron Paltassa. Lajeina olivat juoksu, korkeushyppy purukasaan, pituushyppy ja toisi-

naan kuulantyöntö. Yhteiskisat
kiersivät eri seurojen välillä ja
kisoja saattoi olla kolmetkin
kesän aikana. Hyrsynkulmalla
oli lähettää kisoihin hyviä urheilijoita. Aamos Ojala oli 60
metrin juoksussa voittamaton,
muistelee Rauno Kantee. Martti Nikkanen Saarikosta voitti
pitkänä miehenä aina korkeushypyn. Palkinnoksi kilpailuista
sai alpakkalusikoita. Lusikat
ovat ajan saatossa tummuneet,
mutta muistot ovat edelleen
kirkkaana mielessä, Kantee
nauraa.
Urheileva Hyrsynkulma 70
vuoden jälkeen
Hyrsynkulman Sisun toiminta on loppunut vuosia
sitten, ja edellisistä Hyrsynseudun kyläyhdistyksen järjestämistä hiihtokilpailuistakin
alkaa jo olla vuosia.
Urheilumiehiä Hyrsynkulmalta löytyy kuitenkin yhä.
Lähellä urheiluseura Sisun
syntypeltoja Moisiossa asuva
Ari Ilola on todellinen urheilulahjakkuus ja moniosaaja. Hän
on saavuttanut useita SM-mitaleita eri lajeissa. Ilola kertoo
pelanneensa lapsena erilaisia
pallopelejä, kuten jalkapalloa
kesällä ja talvella jääkiekkoa.
Mikään varsinainen urheiluhullu hän ei myönnä lapse-

na olleensa, ja into haastaviin
kestävyyslajeihin syttyi vasta
myöhemmin. Lenkkeilyn Ilola
aloitti armeijan aikana, omien
sanojensa mukaan tekemisen
puutteesta. Kiinnostus kestävyysurheiluun syntyi, ja armeijan jälkeen Ilola onkin juossut
Pirkan Hölkän lähes vuosittain,
yhteensä 23 kertaa. Maratonejakin on juostuna yli 120.
Kymmenien juoksukilpailujen jälkeen Ilola lähti hakemaan uusia haasteita eri lajeja
yhdistelevästä urheilusta. Ensimmäisenä kisana oli Kalevan
kierros, joka koostuu 30 km
luistelusta, 70 km hiihdosta, 42
km juoksusta, 50 km soudusta,
120 km pyöräilystä ja noin 24
km suunnistuksesta. Pyöräilyä
varten Ilola osti itselleen maantiepyörän, mikä mahdollisti
myös triathlonin kokeilemisen.
Ilolan ensimmäinen triathlonkisa oli Joroisilla vuonna 2007.
Matkana oli puolimatka (uinti
1,9 km, pyöräily 90 km ja juoksu 21 km). Kisa meni mainiosti ja Ilola voitti SM-pronssia
ikäsarjassaan. Samana kesänä
hän osallistui Nokialla ensimmäiseen täyden matkan triathloniinsa, jossa myös voitti SMpronssia. Myöhempien kisojen
myötä Ilolan paras saavutus
triathlonissa on SM-hopea.

Ilola kertoo haluavansa harrastaa urheilua mahdollisimman monipuolisesti. Hän on
harrastanut myös soutua, jossa
hän on voittanut 24 km vuorosoudussa SM-kultaa vuonna
2016, ja juossut ultramatkoja.
Ilola hyödyntää myös 27 kilometrin työmatkansa urheillen,
sillä hän kulkee töihin lähes
ympärivuoden pyörällä.
Hyrsynkulmalle
saatiin
vuonna 2016 muitakin mitaleja, sillä kylältä lähtöisin oleva
ja Hyrsynseudun kyläyhdistyksen hallituksessa toimiva Timo
Pyykkö saavutti triathlonissa
kaksi SM-hopeaa ikäsarjassaan, täyspitkällä ja sprinttimatkalla.
Hyrsynseudun kyläyhdistys on päässyt osaksi virallista
Suomen itsenäisyyden Suomi
Finland 100-juhlavuoden hanketta. Tulevana kesänä kyläyhdistys juhlistaa Hyrsynkulman
Sisun perustamisen 70-vuotisjuhlaa järjestämällä kaikenkuntoisille avoimen kisailupäivän
29.7 Hyrsynkulman kentällä.
Kirittäjäksi jokamieslajeihin
saapuu olympiavoittaja JUHA
MIETO. Lähde ottamaan Miedosta mittaa! Kesäisten kisakiireiden salliessa paikalla myös
Ari Ilola. Tervetuloa!
Hyrsynseudun kyläyhdistys ry.
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Parturi-kampaamo Outi Perho
Katinhännäntie 298, 32140 Ypäjä as.
Puh. 050 372 1172

www.parturikampaamooutiperho.ﬁ

UUTTA YPÄJÄLLÄ!
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HUOLLOT JA
KORJAUS
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

Jani Himanen | 050 521 0489
www.perinnepelti.fi

OP Ypäjän 100-vuotis juhlamatka
Englantiin 1.-5.10.2017

YPÄJÄN
TAKSI

Ohjelma sisältää käynnin kansainvälisessä Lontoossa, vierailun
akateemisessa Oxfordissa ja Shakespearen kotikaupungissa,
kaksi linnaa ja monta pientä kylää. Lisätietoja saat pankista tai
www.op.ﬁ/ypaja.

Rauno Martikainen 80 vuotta

Syntymäpäiväkahvit sunnuntaina 7.5.2017 jumalan palveluksen
jälkeen klo 11.30 seurakuntakodilla. Tervetuloa!

Puh. (02) 727 1180

KAIKILLE HYVÄ #YPÄJÄ # T E H D Ä Ä N Y H D E S S Ä

4
yrittäjä

Tapio
Ahonen

12 Heli

Kantonen-Heikkilä
maanviljelijä
ravivalmentaja (sit.)

5

Sari Airo

satulaseppä,
yrittäjä

13

Kalle
Kähkönen

elektroniikkaasentaja (sit.)

6

Outi
Heikkilä

7

Jari
Lehtinen

15

puutyöntekijä

14

yrittäjä (sit.)

Piia
Heikkilä

8

Jari
Hepomaa

automaatioasentaja
(sit.)

palvelupäällikkö

Jari
Lintukangas

maatalousyrittäjä

16

Tomi
Ojala

sähköasentaja

9

Elina
Hirvonen

AMK-agrologi
toiminnanjohtaja

17 Hannu
Paija

yrittäjä (sit.)

VA STUULLINEN
U U D IS TAVA
Jari
Urpo
21 Velling
20 Tarkiainen
eläkeläinen (sit.)

maatalouslomittaja

22

Markus
Hollo

11

Virve
Saarikoski

19

merkonomi
maanviljelijä

18

ravintolan
vuoropäällikkö

Sampsa
Jaakkola

AMK-artenomi
yrittäjä

Markku
Saastamoinen

erikoistutkija
dosentti

TILAA MAKSUTON VAALIKYYTI
VAALIPÄIVÄKSI 9.4.2017
Voit varata kyydityksen
Ulla-Kristiina 050 491 2164
Kyyti on maksuton, varaukset 7.4. mennessä.

Anni Vääri

YTM, lastensuojelun
sosiaalityöntekijä

10

Maksaja Ypäjän Kokoomus ry.

6

Huhtikuu / 2017

Talvilomaterveiset Mietteitä Mannisista

Lomaviikolla järjestimme
yhteistyössä Loimaan liikuntapalveluiden kanssa Talvisliikuntapäivät koululaisille
Hirvihovissa. Meiltä täältä
Ypäjältä oli sinne kuljetus
toimintaan osallistuville. Vaivana oli siis vain ilmoittautuminen ja reppuun iloisen
mielen lisäksi tarvittavien varusteiden pakkaaminen.
Meiltä osallistui sinne
muutama reipas koululainen,
jotka tutustuivat uusiin kavereihin ja olivat mukana aktiivisesti tarjolla olleissa lajeissa ja nauttivat päivistä, kuten
me ohjaajatkin. Ensi vuodelle
esitettiin jo kovasti toivetta
jatkolle ja lajiehdotuksiakin
kuultiin jo. Lajeina oli nyt

mm. uinti, nassikkapaini, koripallo, lentopallo, jääpelit,
talutusratsastus, kaupunkisota… Päivään kuului myös
ruokailu ja hyvä ruoka todella
maistui reippaille liikkujille.
Näistä mukavista kokemuksista ja ajatuksista johtuen voin jo luvata, että tämä
yhteistyö tulee saamaan ensi
talvena jatkoa. Voit esittää
omia toiveitasi lajien suhteen
ennakkoon ja seurata ilmoittelua aiheesta ja tietenkin sitten ilmoittautua mukaan hurjan kivoihin liikuntapäiviin.
Tarjolla oli ja tulee olemaan
paljon hyvää mieltä ja hymyn
aiheita!
Keväisin terveisin
Riina liikuntatoimesta

KUNTAVAALIT
KOSKETTAVAT KAIKKIA

Olemme
nuorivaltuuston
kanssa olleet maaliskuussa
erittäin aktiivisia kuntavaalien saralla. Järjestimme lauantaina 11.3 klo 15 alkaen
Kartanon koululla kuntavaalipaneelin, jonne oli kutsuttu
jokaisesta Ypäjällä olevasta
puolueesta yksi ehdokas. Paikalla olivat Johanna Alanko
(Keskusta), Tomi Ojala (Kokoomus), Janika VarjorinneMäkeläinen (SDP), Ansku
Ankelo (Vihreät) ja Jari Vähänen (Perussuomalaiset).
Haluamme vielä kerran kiittää kaikkia paikalle tulleita,
mutta olisimme toivoneet
enemmän nuorisoa yleisöksi.
Ennen tapahtumaa keräsimme kysymyksiä ypäjäläisiltä nuorilta, ala- ja yläkoululaisilta. Vaalipaneelissa
nousi esille muun muassa
seuraavia kysymyksiä: miten saadaan kaikki nuoretkin
äänestämään, miten Ypäjälle
voisi tulla lisää työpaikkoja
ja miten kuntavaaliehdokkaat
näkevät Ypäjän kymmenen
vuoden kuluttua. Panelistit
vastasivat hienosti kiperiin-

kin kysymyksiin, joten siitä
plussaa heille. Yleisöllekin
annettiin vapaus kysyä kysymyksiä; keskustelua nousi
muun muassa sote- ja maakuntauudistuksesta. Tapahtuma oli osa Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n
#nuorikunta –kampanjaa,
jonka tavoitteena on kannustaa päättäjiä ottamaan nuoret
mukaan tulevaisuuden kuntien rakentamiseen ja päätöksien tekoon.

Näin keväisin tulevat mieleeni
yltiöpäiset seikkailut kun veljen ja naapurin poikien kanssa
taiteiltiin jäälauttojen päällä
Jänhijoella Jokioisten Saartenkylässä. Välillä taidettiin
pulpahtaa kylmään veteenkin,
mutta onneksi ei sattunut mitään vakavampaa. Ikää taisi
olla siinä 10 vuotta. Äiti ei
tainnut tietää touhuistamme.
Rohkeutta ei silloin puuttunut, mutta välillä järkeä kylläkin. Monet asiat ovat muuttuneet noista ajoista ja jokikin
muuttunut pieneksi puroksi.
Ypäjäläisenä voin olla tyytyväinen moneen asiaan kunnassamme. Olen kuullut naapurikuntalaisten sanovan: ”Kun
teillä on siellä kaikkea: musiikkiteatteri, hevosbrändi, golffit
ja muuta”. Osaammeko arvostaa itse tätä?

Yrittäjien puheenjohtajana
toimiessani olen huomannut,
että oma mielipide ei ole aina
ainut oikea mielipide. Toisten
näkemyksistä saa uutta näkökulmaa asioihin, joita itse
ei ehkä ole tullut ajatelleeksi.
Ja näin omakin ajatus saattaa
muuttua. Sen vuoksi vapaa
ja avoin keskustelu yhteisistä
asioista on tärkeää. Vastakkain
asettelun sijaan toivoisin yhteishenkeä, innostuneisuutta ja
”draivia” ypäjäläisten viihtyvyyden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi omassa kunnassamme.
Olen ollut yhden kauden mukana kunnan päätöksenteossa.
Toivoisin, että asioita ei käsiteltäisi kokouksissa vain käsittelemisen pakosta vaan nähtäisiin
se mahdollisuutena avoimesti
vaihtaa mielipiteitä ja tehdä
päätöksiä kaikkien kuntalaisten

eduksi. Myös kuunteleminen
on tärkeää.
Riskejäkin täytyy myös joskus uskaltaa ottaa. Jos halutaan
asioiden muuttuvan niin silloin
pitää uskaltaa tehdä asioita eri
tavalla kuin aikaisemmin.
Kuinka saadaan Ypäjä houkuttelevammaksi uusille asukkaille? Siihen tarvitaan tietysti
toimivan varhaiskasvatuksen ja
laadukkaan opetuksen lisäksi
uusia työpaikkoja. Näen tärkeänä kunnan roolin uusien
yritysten saamiseksi Ypäjälle.
Eikä olemassa olevia yrittäjiäkään saa unohtaa. Tällä en
tarkoita niinkään rahallista tukemista vaan mahdollisuuksien
luomista. Lisäksi yhteisöllisyys
ja osallisuus kuntalaisten keskuudessa vahvistaa meitä yhteisönä. Esimerkiksi näillä keinoilla mahdollistetaan Ypäjän

säilyminen itsenäisenä kuntana.
Kunnan tehtävänä on kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuten liikuntaja harrastusmahdollisuuksia kehittämällä ja lisäämällä. Yhtenä
esimerkkinä voisi olla frisbeegolfradan saaminen Ypäjälle ja
vaikkapa Loimijoen virkistyskäytön lisääminen. Itselleni on
tärkeää ”päästää välillä höyryjä
ulos” talvisin hiihtämällä ja kesäisin pyöräilemällä sekä melontaretkillä esim. Loimijoella.
Millaisessa kunnassa Sinä
haluat elää ja olla osallisena?
Nyt sinulla on mahdollisuus
olla kehittämässä Ypäjää haluamaasi suuntaan.
Tapio Ahonen
kuntalainen, yrittäjä
Ypäjän yrittäjien pj

KUNTAVAALIEHDOKKAAT 2017 YPÄJÄLLÄ
Pidetään kaikki mukana.

35

38

Nieminen Veikko
eläkeläinen, ylivahtimestari

Hyrsylä Jukka
sähköasentaja

36

39

Jokio Mirja
lähihoitaja, kunnanvaltuutettu,
sivistyslautakunnan jäsen,
Vanhusneuvoston jäsen,
Tehyn paikallisosaston
hallituksessa

Salmi Suvi, sit.
lähihoitaja
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Hartelin Elina

40

Palonen
Pirjo-Riitta

lähihoitaja, Ypäjän kk:n
Työväenyhdistys ry:n pj,
TSL Lounais-Hämeen opinto
järjestö ry:n pj

lähihoitaja, kunnanvaltuutettu,
JHL:n pääluottamusmies,
Hykyn tarkastuslautakunnan
jäsen

Ypäjäläiset nuoretkin
pääsevät äänestämään
Ypäjän NuVa ja Kartanon
koulun oppilaskunta järjestävät yhdessä Varjovaalit perjantaina 7.4 ennen varsinaista
vaalipäivää. Äänestämään
pääsevät kaikki Kartanon
koulun oppilaat ja opettajat.
Varjovaalien ajatuksena on
opetella äänestämistä ja tottakai sitä kautta selviää, ketä
ypäjäläiset nuoret valitsisivat
Ypäjän kunnanvaltuustoon
seuraavaksi neljäksi vuodeksi
päättämään kunnan asioista.

41

Reittonen Tero
puuseppä, tiiminvetäjä

42

VarjorinneMäkeläinen Janika
farmaseutti,
sivistyslautakunnan jäsen

43

Salmi
Ulla-Kristiina
eläkeläinen
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Eläkeliiton Ypäjän yhdistys 35 vuotta
Ypäjän
seurakuntakodille
kokoontui noin 60 henkeä
juhlistamaan yhdistyksen 35
vuotistaivalta. Tilaisuus alkoi
Hämäläisten laululla, jonka
jälkeen kajautti komeasti sisääntulolaulun ”Monia vuosia” Ypäjän musiikkiteatterin
Kombo-ryhmä puheenjohtajansa Juha Lindgrenin johdolla. Heidän teemana esityksessä oli Seitsemän veljestä,
joka esitetään tulevana kesänä
Ypäjän musiikkiteatterissa.
Tervehdyspuheessa kerroin
yhdistyksen perustamisesta
29.3.1982, jolloin 21 Ypäjäläistä henkilöä oli kokoontunut Osuuspankin kerhohuoneistoon tarkoituksena perustaa oma yhdistys Ypäjän
eläkeläisille. Ensimmäiseksi
puheenjohtajaksi
valittiin
Uuno Velling. Ensimmäisen
toimintavuoden jälkeen jäsen-

määrä olikin jo huikeat 146.
Jäsenmäärä onkin käynyt 35
vuoden aikana yli kahdensadan, ollen tällä hetkellä 167.
Onnitteluosuus jatkui somerniemeläisten Moranderin
harmonikkaveljesten komiasti
soivilla sävelillä. He esiintyivät myös toisessa osiossa tervehdysten jälkeen.
Kunnan tervehdyksen toivat juhlaan kunnallisneuvos
Markku Leppälahti sekä kunnanjohtaja Vesa Ketola, jotka
luovuttivat juhlivalle yhdistykselle kunnnan pöytäviirin.
Seurakunnan tervehdyksen
toi kirkkoherra Vesa Parikka.
Eläkeliiton Etelä-Hämeen
piirin tervehdyksen toi toiminnanjohtaja Saara Kiuru.
Juhlapuhujaksi saimme juhlaamme Eläkeliiton toiminnanjohtaja Anssi Kempin.
Juhlassa palkittiin ansiomer-

Eläkeliiton toiminnanjohtaja
Anssi Kemppi

keillä ansioituneita yhdistyksemme jäseniä. Eläkeliiton
kultaisen ansiomerkin sai
Aune Mäki-Uutela. Hopeisen
ansiomerkin sai Keijo MäkiPunto. Eläkeliiton viirin sai
Sirpa Vähämäki, Kaarina
Mäkelä sekä Martta Salmi.
Juhlamme päätteeksi lau-

loimme ”Kotimaani ompi
Suomi” komiasti yhteislauluna. Upeasti kajahti sävelet
Terhi Hakala-Vappulan säestämänä.
Yhdessä toimien voimme
kasvattaa yhdistyksemme jäsenmäärää. Näin saamme lisää
kuuntelijoita sekä apuvoimia
ikäihmisten parissa tehtävään
vapaaehtoistyöhön. Samalla
saamme itsellemme mielekästä toimintaa, ettemme jää omien seinien sisälle.
Yhteisvoimin pitäkäämme
huolta toisistamme. Tulkaa
rohkeasti mukaan toimintaamme. Kiitos että olitte mukana
juhlassamme ja hyvää loppukevättä sekä hyvää kesäkautta,
kun sen aika koittaa.
Teitä tervehtien
Keijo Leppänen

Hyvää pääsiäistä!
Suljemme kiirastorstaina klo 12.00.
Käy tutustumassa pankkimme uusiin Facebook-sivuihin
osoitteessa www.facebook.com/OPYpaja.
Samalla voit osallistua arvontaan ja voittaa Jopon.

EL:n Ypäjän yhd.
puheenjohtaja

PS. Anssi Kempin juhlapuhe
löytyy sivulta kahdeksan.
Moranderin
harmonikkaveljekset
Viljami, Eemeli ja Hermanni

Ansiomerkkien ja viirien saajia.

Wäärin käsityksiä
Ypäjän Musiikkiteatteri tarttuu
Suomi 100-teemalla paljon kaluttuun aiheeseen eli Seitsemän
veljestä. Tätä kansalliskirjailijamme Aleksis Kiven kirjoittamaa kirjaa on muokattu näytelmiksi ja elokuviksi jo varmaan
sata kertaa. Odotan, että mitä
uutta ja erilaista tekstistä vielä
saadaan aikaiseksi. Luotan kyllä
ypäjäläisten taitoon ja näyttelijöihin. Onhan ennenkin saatu
itkeä pillittää katsomossa esim.
Pohjantähteä, My fair ladya tai

Viulunsoittajaa katolla. No nythän se on muokattu musiikkinäytelmäksi. Eli jotakin erilaista.
Kerran aiemmin teoksesta on
tehty musiikkinäytelmä , mutta
se tapahtui jo vuonna 1996 . Nyt
on tavoitteena Tuomo Salmelan
ohjauksessa tehdä teoksesta oma
tulkinta.
Jäämme jännittyneenä odottamaan. Saa nähdä onko Juhanin osaan valittu esim. Virtasen Pekka. Pekka olisi osassa
onnenomiaan. Muut veljekset,

Kesäteatteria 100 vuotiaan Suomen kunniaksi
keitä sitten ovatkaan seurannevat konkarin esimerkkiä. Lavastus ainakin on taattua tavaraa.
Sampsa Jaakkolalta tuskin voi
muuta odottaakaan. Musiikista
puhumattakaan.
Näytöksiä on 18 kpl alkaen
14.6 ja päättyen 8.7. Toivottavasti kesän säät ovat suotuisia ja
saamme nautiskella maankuulun
musiikkiteatterilaisten heittäytymistä omiin rooleihinsa. Veikkaan, että katsomoon saapuu
bussilasteittain yleisöä.

Tapasin Forssan torilla Sari Ojalan ja keskustelu kääntyi kuin automaattisesti Teatteri
Tuntemattomaan. Tämän kesä
esitys on Oi kallis Suomenmaa.
Sen on kirjoittanut ja ohjannut
Sari. Taitaapa vielä näytelläkin
huipputaidoillaan. Tätä musiikkinäytelmää esitetään vain
8 kertaa alkaen 19.8 ja päättyen 27.8. Sari kertoi, että vaikka näytelmää ei ole edes vielä
markkinoitu saati mainostettu on
lähes kaikki esitykset buukattu

täyteen. Hän miettikin jo mahdollisia lisäesityksiä. Voidaan
olla jopa sitä mieltä, että Teatteri Tuntemattoman nimen voisi
vaihtaa Teatteri Tunnetuksi.
Vanha ikijäärä kulttuurin
ammattilainen Eero Mäkelä on
taas kirjoittanut kaksi musiikkinäytelmää pyörivään teatteriin.
Ensin esitetään kesäkuussa ”
Minä kun en tänne jää ” ja sitten heinäkuussa näytelmä ” kun
Kustaa lemmen löysi”
Ypäjän lähikaupungista eli

Tarjoamme töitä Jokioisten ja Ypäjän nuorille.
Kesätöitä (noin 10 henkilölle) mm.
* Elonkierron makasiinikahvilassa
* tapahtumissa / torilla,
mm. Mansikki -lasten maatalousnäyttelyssä la 09.09.
* lannoitesäkkien pakkaamisessa
* makasiinikahvion siivousurakka toukokuussa
Etsimme asiakaspalveluhenkistä ja ahkeraa nuorta!
Sinulla on hallussa päässälaskutaito, olet vastuuntuntoinen, motivoitunut ja nopea oppimaan.
Opetamme / perehdytämme työhön. Tarjoamme monipuolisia tehtäviä kykysi huomioiden sekä kohtuullisen hyvän palkan. Tehtävien hoidossa Sinulta ei odoteta enempää kuin sen minkä
tekisin itsekin!
Hae meille täyttämällä ja lähettämällä lomake, joka löytyy yhdistyksen kotisivuilta
jokioinen-ypaja.4h.fi/toita-nuorille/
Hae viimeistään pe 14.04. Jälkikäteen tulleet hakemukset huomioidaan, mikäli tehtäviä on
vielä avoinna. Sopivimmat henkilöt haastatellaan huhtikuussa.

Tiedustelut: jok-yp4h@suomi24.fi tai p. 050 400 1113 /Satu

2

3

Aaltonen Jukka

Oja Vesa

kunnossapitoasentaja

pääluottamusmies

Loimaalta löytyy ainakin kaksi
kesäteatteriesitystä.
Krekilän Myllyllä pyörii näytelmä ” palaneen käryä, rouva
Sepponen ja Kertunmäen kesäteatterissa esitetään Reinikainen.
Tammelassa on lisäksi Torron
kesätetteri ja Härkätien teatteri.
Kumpaankaan ei ole vielä saatavilla ohjelmapäivitystä.
Tavoitteena onkin kiertää
kaikki lähialueen kesäteatterit.
Siinä sitä kulttuuria yllin kyllin.
Keijo Wääri
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Eläkeliiton toiminnanjohtaja Anssi Kempin juhlapuhe
Arvoisat juhlivan
yhdistyksen jäsenet
Hyvä juhlaväki
Eläkeliiton puolesta minulla on
ilo onnitella juhlivaa yhdistystä
sen täyttäessä 35 vuotta. Lämpimät onnittelut! On hienoa, että
täällä Ypäjällä löytyi 1990-luvun
taloudellisesti haastavina aikoina eläkeläisten kesken se yhteinen tahto ja aktiivisuus, joka
johti oman yhdistyksen perustamiseen vuonna 1992.
Tänä päivänä Eläkeliiton
Ypäjän paikallisyhdistys on vireä yli 165 henkilöjäsenen paikallinen eläkeläisyhdistys, jonka toiminta perustuu vahvaan
talkoohenkeen. Tämä henki on
se voima, jonka avulla te täällä Ypäjällä olette kuluneiden
35 vuoden aikana virkistys- ja
vapaaehtoistoiminnalla luoneet
iloa ja merkityksen kokemuksia
jäsenistöllenne ja pyhärantalaisille laajemminkin.
Harrastus- ja virkistystoiminta sekä vapaaehtoistoiminta
yhdistyksissä ovat yhdistysten
toiminnan keskeisiä osa-alueita.
Tutkimustenkin mukaan harrastus- ja virkistystoiminta, vapaaehtoistoiminta sekä vertaistoiminta ovat laajaa yhdistyksissä.
Tämä merkitsee sitä, että monet
yksinäiset ja ilman sosiaalisia
kontakteja olevat ihmiset löytävät yhdistyksistä itselleen merkittävän yhteisön.
Myös Ypäjän yhdistys on hyvä esimerkki toimivasta yhdistyksestä, joka kokoaa erilaisen
virkistys pariin suuren joukon
eläkeläisiä ja ikääntyneitä kuntalaisia. Ypäjän yhdistyksen toiminnassa kiteytyy se paikallinen
aktiivisuus, jolla on saatu aikaan
myös kaikille avointa ja esteetöntä virkistys- ja harrastustoimintaa. Tämän havainnon tein myös
yhdistyksenne toimintatilastolomakkeesta, jota kurkkasin viime
viikolla kun valmistauduin tähän
puheeseen. Teillä on täällä oma
mölkkyporukka. Kuulin myös,

että monesta yhdistyksestä tutun
tarinatuvan lisäksi teillä on oma
kirjallisuuspiiri. Olettekin esimerkillisellä tavalla kehittäneet
omaa paikallista kulttuuritoimintaa. Siitä on teille annettava iso
tunnustus. Tämä kaikki aktiivinen toimia on osoitus siitä, että
olette täällä Ypäjällä omalla toiminnallanne mitä parhaimmalla
tavalla toteuttamassa Eläkeliiton
strategiaa joka kulkee nimellä ”
Hyvinvoiva jäsenistö – hyvinvoiva järjestö”.
Viittasin tuossa äsken liiton
teiltä saaman toimintatilastolomakkeeseen. Toimintatilasto on
työväline, jolla eläkeliitto kerää
tietoa paikallisen tason yhdistysten vaikuttamis-, virkistys- ja
vapaaehtoistoiminnasta. Yksi
Eläkeliiton koordinoima ja seuraama sekä tilastoima toimintamuoto on ns. auttava vapaaehtoistoiminta. Myös vapaaehtoistoiminnassa olette täällä Ypäjällä
olleet aktiivisia. Koti- ja laitosvierailut ja muu vapaaehtoistoiminta on merkittävä panos yhdistykseltänne oman kuntanne
hyvinvoinnin edistämiseen! Olkaa tästä työstä ylpeitä!
Tänään 12.3.2017 Elämme
kaikin tavoin vauraammassa
isänmaassamme kuin mikä oli
tilanne 35 vuotta sitten yhdistyksenne perustamisvuonna. Toisaalta joudumme kohtaamaan
aivan uusia yleismaailmallisia
ongelmia, jotka asettavat haasteita hyvinvoinnillemme. Maailmantalouden myllerrykset osuvat myös Suomeen. Tästä syystä
myös meillä valtion ja kuntien
taloustilanne on haasteellinen.
On selvää ja ymmärrettävää,
että maamme hallitus etsii keinoja, joilla mm. Suomen kestävyysvajetta saataisiin paikattua,
sääntelyä purettua ja toisaalta
sosiaali- ja terveyspalveluiden
uudistus vietyä maaliin. Suomen
tilanne on haasteellinen. Poliitikot ovat esittäneet näkemyksiä,
että meidän kaikkien on tässä
tilanteessa tingittävä jostain.

Uskon, että kaikkea nykyistä lainsäädäntöä ei välttämättä tarvita ja että sosiaaliturvan
lainsäädännössä voi kenties olla
tarve lisätä etuuksien tulosidonnaisuutta. Mutta olemme Eläkeliitossa kritisoineet erityisesti
pieniin peruseläkeläisiin kohdistuvia leikkauksia. Kansaneläkeindeksiä leikattiin pysyvästi tämän vuoden alusta. Se voi tuntua
pieneltä asialta mutta pienellä
takuueläkkeellä olevan kansalaisen eläke oli tämän vuoden
tammikuussa 6 euroa pienempi
kuin vielä joulukuussa. Mutta
pienissä tuloissa muutamankin
euron leikkaukset tuntuvat – varsinkin kun samaan aikaan lääkekustannusten omavastuuosuudet
jatkuvasti nousevat. Pidänkin
tärkeänä, että kaikkein heikoimmassa asemassa olevat pienituloiset eläkeläiset eivät saisi joutua osallistumaan Suomi neidon
taloustalkoisiin kohtuuttomalla
panoksella.
Talven selkä on alkanut taittua ja alamme laskeutua kevättä kohti. Aivan nurkan takana
odottavat kuntavaalit. Niihin ei
eläkeliitto tietenkään ota puoluepoliittisesti kantaa mutta meille
tärkeätä näissä vaaleissa on se,
että saisimme herätettyä vaaleihin kuntatasolla keskustelua
ikääntyneiden kuntalaisten hyvinvoinnista ja palveluista. Huhtikuussahan Suomen kuntiin valitaan jälleen vaaleilla iso joukko
valtuutettuja, jotka saavat – kuten näyttää - sote- ja maakuntauudistusten myötä johdettavakseen aivan uudenlaisia kuntia.
Kuntien tehtävät uudistuvat ja
kunnallisilta luottamushenkilöiltäkin edellytetään uudenlaisia
ajatuksia ja näkökulmia oman
kunnan kehittämiseen ja kuntalaisten hyvän tulevaisuuden turvaamiseen.
Päätöksentekijöinä tulevien
valtuutettujen ja muiden kuntavaalien myötä valittavien luottamushenkilöiden tulee huomioida
päätöstensä vaikutukset erilais-

ten ihmisten arkeen. Suomi ja
Suomen kunnat ikääntyy kovaa
vauhtia. Kunnilla on tulevaisuudessakin vastuullaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.
Tähän tehtävään kunnissa on
valmistauduttava jo nyt.
Eläkeliitto haluaa omilla kuntavaaliteeseillään muistuttaa,
että ikääntyneiden tarpeet huomioivat esteettömät kulttuuri-,
koulutus- ja liikuntapalvelut sekä joukkoliikenne ja kaavoitus
ovat keskeisiä tekijöitä, joilla
voidaan vaikuttaa ikääntyneiden
kuntalaisten hyvinvointiin: näitä
meille tärkeitä asioita näissä vaaleissa ovat
1. Kunnallisten vanhusneuvostojen toimintaedellytyksiä on
vahvistaminen.
2. Ikääntyneiden huomioiminen
kulttuuri-, koulutus- ja liikuntapalveluiden kehittämisessä.
3. 
Ikäystävällinen kaavoitus ja
suunnittelu, esteettömyyttä
unohtamatta.
SEKÄ paikallisten yhdistysten toiminnan tukeminen esim.
antamalla kunnan tiloja maksutta yhdistysten käyttöön.
Vaikuttamisesta ja ikääntyneiden asemasta yhteiskunnassamme voisi puhua pitkään.
Mutta tänään on kuitenkin juhlapäivä, juhlimme Ypäjän yhdistyksen 35v päivää.
Kiitos kaikille, jäsenille, yhteistyökumppaneille ja muille
sidosryhmille siitä, että olette olleet kulkemassa yhteistä taivalta yhdistyksen matkassa. Kiitos
myös niille sadoille, jopa tuhansille ihmisille, jotka osallistumalla talkoisiin, varainhankintaan, tilaisuuksien järjestämisiin
olette olleet luomassa toimintaedellytyksiä muille. Yhdistyksenne on tehnyt vuosikymmeniä sekä yksin että yhteistyössä
muiden kanssa erinomaista työtä
eläkeläisten ja eläketurvaa saavien virkistyksen ja elinolojen
edistämiseksi täällä Ypäjällä.
Kiitokset tästä. Vielä kerran sydämelliset onnittelut!

Haaste
Mistä työpaikkoja? Tämä on ajankohtainen kysymys kaikkialla. On
turha kuvitella, että kaupungit niitä toisi meille, päinvastoin, ovat
viemässä viimeisetkin työpaikat
maaseudulta. Ypäjältä ei saa vasaraa, ei nauloja, puhumattakaan
muista
rakennustarvikkeista.
Meiltä puuttuu palveleva huoltoasema, myöskään jalkineita ja tavallisia käyttötekstiilejä ei löydy.
Nuoret haluaisivat yrittää,
mutta heillä tulisi olla varmuus
siitä, että kaikki käyvät omissa
kaupoissa. Ypäjäläinen tapa on
ollut sellainen, että oman kaupan
ohi ajettaessa painetaan kaasua
ja vilkaistaan mahtoiko kauppias nähdä. Tällainen oman pitäjän
hävittäminen on helppoa, siihen
pystyy kuka tahansa. Tällä ei
saavuteta mitään hyvää. Olemme todennäköisesti menettämässä toisen ruokakaupan ja jäädään
yhden varaan. Tilanne alkaa olla
aika synkkä. Kuitenkin on yksi
mahdollisuus olemassa, jos kaikki
2500 ypäjäläistä kävisivät omassa
ruokakaupassa, saisimme tänne
market tasoisen S-kaupan. Sen kokoisessa liikkeessä hinnatkin ovat
aika edullisia, ei tarvitsisi kenenkään lähteä kaupunkeja tukemaan.
Voitaisko tehdä niin, että kaikki ypäjäläiset kävisivät ruokaostoksilla omissa kaupoissa kahden
(2) kuukauden ajan. Ei kenenkään

huusholli menisi siitä nurin siitä
ja näkisimme miten se vaikuttaisi.
Näin kuntavaalien alla meidän
tulee vaatia omalta ehdokkaalta
uskollisuutta omaa kuntaa kohtaan. Miten voisimme luottaa sellaiseen valtuutettuun joka on pettämässä oman kunnan yrityksiä.
Omalta osaltani voin sanoa, etten
ainakaan tällaista kuntapetturia
äänestä, sen verran otan selvää.
Viime kuukausien aikana on
tämän lehden palstoilla nokiteltu puolin ja toisin. Se on sitä
vaalikuumetta, ei sillä mitään tulosta saavuteta. Pääpiirteissään
ratkaisut ovat olleet sellaisia kuin
pitääkin. Tuhat vuotta sitten Loimijoki oli pääväylä. Sata vuotta
sitten vanha kakkostie, mutta yli
viisikymmentä vuotta tärkeässä
roolissa on ollut valtatie 10. Sen
varrelta täytyy saada teollisuustontteja uusien yrittäjien houkuttelemiseksi, olemassa oleva teollisuusalue ei houkuttele riittävästi.
Näkyvyys isolle tielle ja helppo
saavutettavuus rekoilla on tärkeää. Kirkonkylän teollisuustontteihin uhraaminen on vähän sama
kuin heittäisi rahaa kankkulan kaivoon. Kunnalla on metsiä muualla, ne myymällä voisi hankkia
tonttimaata Palikkalan risteyksen
tuntumasta. Ei tulisi kunnallekaan
kalliiksi.
Kalevi Hossi

Kansallisen Veteraanipäivän juhla
Ypäjällä sunnuntaina 23.4.2017
”Kansallinen veteraanipäivä – Sinun veteraanipäiväsi”
klo 09.30

Seppeleen lasku Sotaanlähdön muistomerkille Pertunmäellä

klo 10.00 Kansallisen Veteraanipäivän messu Ypäjän kirkossa
Kirkkokahvit seurakuntakodissa,
	juhlapuhujana Ypäjän
musiikkiteatterinjohtaja Juha Lindgren
TERVETULOA!
Kunniamerkit
Ypäjän kunta tarjoaa tilaisuuteen ilmaisen kuljetuksen
veteraaneille ja heidän puolisoilleen. Ilmoittautumiset kuljetukseen
puh. 050 562 6301 viimeistään torstaina 20.4.
Ypäjän kunta ja seurakunta

AVOIN PERHEKERHO KIRJASTOLLA
Huhtikuussa on pääsiäinen!

• 7.4.2017 värkätään virpomisvitsoja
• 21.4.2017 askarrellaan keväisiä juttuja
• 28.4.2017 juhlitaan vappua! Saa pukeutua!
Kerhoon ovat tervetulleita myös perhepäivähoitajat, isovanhemmat tai isät lasten kanssa.
Osallistumismaksu 2 € / perhe.
Lisätietoja: 050-5747733/Aulikki
Tervetuloa mukaan!

PÄÄSIÄISKOKKO
15.4.2017 KLO 19:00

YPÄJÄNKYLÄN SEURAINTALOLLA
Ypäjänkyläntie 842
Tule ja ota koko perheesi
mukaan nauttimaan
Pääsiäisvalkeen loisteesta.
Tarjolla makkaraa ja
noki-pannu kahvia.
Ypäjänkylän
kyläyhdistys ry.

YRITTÄJÄPÄIVÄ
Nuorisotila Haavissa
To 20.4.2017 klo 17 – 20

Yrittäjäpäivä on yrittäjien ja
nuorten kohtauspaikka.
Päivän aikana voidaan keskustella esimerkiksi
kesätyömahdollisuuksista, yrittämisestä,
eri ammattialoista sekä
Ypäjän yritystoiminnan tulevaisuudesta.
Tervetuloa mukaan!
Tapahtuma järjestetään yhteistyössä
Ypäjän kunnan sekä Ypäjän yrittäjien kanssa.

Kaikille avoimet

KEVÄTKARKELOT

perjantaina 21.4.2017 kello 18–22.30
PAIJAN MAATILAMATKAILUSSA
Köllintie 20 Ypäjä

Tanssien tahdittajana
SOLISTIYHTYE JERMUT
Liput 10 €. Tuotto käytetään Nuorisovaltuuston (NuVan)
kautta Ypäjän nuorten toimintaan.
Järjestää Keskusta / Ypäjä

TANSSIAISET

Kartanon koululla 22.4.2017
KLO 17 – 21
Illan ohjelma:
Finlandia: laulaa Keijo Leppänen,
säestäjä Stefan Aniolek
Juhlapuhe: Vesa Ketola
Veteraanin iltahuuto: laulaa Keijo Leppänen
Orkesterina Tanssiyhtye Desirè,
solisteina Jukka Kettunen sekä
Katja Karisukki
Desirè aloittaa parilla
sota-ajan kappaleella,
jonka jälkeen aloitetaan tanssit.
Väliajalla esiintyvät Kartanon koulun tanssijat,
koreografia on nimeltään Ajatuskartta.
Ypäjän kunnan nuorisovaltuusto pitää
tanssiaisissa kahviota, kahvion tuotto menee
nuorisovaltuuston toiminnan tukemiseen.
Lippu 5€ nuoret ja veteraanit pääsevät ilmaiseksi.
Tervetuloa!

KEVÄT-TORI

YPÄJÄNKYLÄN SEURAINTALOLLA
SUNNUNTAINA 23.4.2017 klo 13 – 15

Varaathan pöytäsi viimeistään 21.4. mennessä, pöytävuokra 3€, Pöytävaraukset Pirkolta puh 050 468 2588
Puffetista makoisat
kahvit ja kastettavat.
Arpaonneasikin voit kokeilla.
Tervetuloa tekemään onnistuneita ostoksia
ja nauttimaan hyvästä seurasta.
järjestäjänä Ypäjänkylän kyläyhdistys ry.
Ypäjänkylän kyläyhdistys ry.

Huhtikuu / 2017
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VERKKO-ryhmä kokoontuu
koka maanantai klo 8:00 – 12
Vapaa-aikatoimistossa.

Ketä VERKKO-ryhmään saa tulla:
• Olet 16 – 29-vuotias ja:
• Et 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

LAPSI TAITEEN TEKIJÄNÄ
100-VUOTIAASSA SUOMESSA

Jokiläänin kansalaisopiston

varhaiskasvatuksen kevätnäyttely
kirjastossa 3.–28.4.2017

KEVÄTNÄYTTELY

TERVETULOA

pe-su 21.-23.4. Jokioisten Tietotalolla

Avoinna pe 11-17, la 11-15 ja su 11-17
Esillä Voimavarana opisto teemavuoden sekä
Suomen juhlavuoden innoittamana syntyneitä
kädentaidon töitä

Ohjelmaa:
Taidekurssilaisten näyttely Galleria Pehkosessa.
Näyttelytehtävä, voittona vapaavalintainen kurssi.

Lauantaina 22.4.
klo 12.45
klo 16 -18.30
väliajalla

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

Lavis –hetki kaikille
Opiston Suomi100 suurkonsertti
- 40 hengen juhlaorkesteri esiintyy
- opistolaisyhdistys tarjoaa kahvit

Sunnuntaina 23.4.
klo 16.30

Lukuvuoden päätös
- musiikkiesitys ja puhe
- opistolaisyhdistyksen arpajaiset

Opistolaisyhdistyksen kahvila ja
perinteiset kädentaitoarpajaiset

AVOIN VARHAISKASVATUSPÄIVÄ

28.4.2017 klo 13–16
HEPORANNAN PÄIVÄKODILLA

VAPAA PÄÄSY!

• k
 eskustelua uudesta
varhaiskasvatussuunnitelmasta
• kirpparimyyntiä
• pihaleikkejä
paikalla perhepäivähoitajat
sekä päiväkodin väki

Yllätys-Bingo

TERVETULOA

Pertunkaaren urheiluhallissa, Pertuntie 5
Vuoden jokaisena sunnuntaina (EI JOULUAATTONA!)
• Ovet avataan klo 16:30
• Pelaaminen aloitetaan klo 18:00
• Pelaamisen välissä yksi tauko
• Pelaajille tarjolla veloituksetta kahvia joka kerta
•

VAPPULOUNAS

•

Ypäjänkylän Seuraintalolla
Sunnuntaina 1.5.2017 klo. 14–16

Menu:
Raikas vihreäsalaatti
Makaronisalaatti
Kananmunanpuolikkaat
Silli
Karjalanpaisti
Smetanabroileri
Perunat
Lämpimät kasvikset
Jälkiruuaksi täytekakkukahvit
Aikuiset 15 €, lapset 4 – 12v 7€
Lounaslippujen ennakkomyynti alkanut
SOITA S ATULLE 050 363 0508 tai
PIRKOLLE 050 468 2588
VIIMEISTÄÄN KESKIVIIKKONA 27.4
Tervetuloa!

Kirja 4€
Irtopeliliuskat 1-3€
Arvat 1-2€
Pelaaja saa itse valita kaikki peliliuskat sekä arvat
Bingosta voitot pelaajan oman valinnan mukaan
• S-ryhmän tai K-ryhmän lahjakortteina.

Perhekahvila

•
•

•

Arpa-voitot (uusia arpoja lukuun ottamatta) asiakkaan valinnan
mukaan kioskin valikoimasta (lahjakortit, arvat, kahvipaketit ym).

•
•

Maanantaisin klo 9.15-11.30 nuorisotila HAAVISSA!
Tervetuloa! Varaathan 2 kahvi/hedelmäkassaan perheeltänne

La 1.4. Johnny B.D. Gasoline Guys

La 15.4. MUSIIKKI DJ
To 13.4. Bändi-ilta

Nuoret Eläkeläiset & Humbles
To 27.4. Imitaattori Martti Koivisto

Su 30.4.. WAPPUNAAMIAISET
Naamiaisissa esiintyy IN THE MOOD

La 13.5. Retro-ilta

La 27.5. Vesa Haaja Soittajineen
Kurjenmäentie 4
p. 02 7673 142

Aukioloajat
MaͲTi 14Ͳ22
KeͲTo 14Ͳ24
PeͲLa 14Ͳ03
Su  14Ͳ22

Kioskista edullisesti limpparia, jätskiä sekä leivonnaisia

Grillistä Huiluntuhti-makkaraa

Tervetuloa
pelaamaan!

Järj. Ypäjänkylän kyläyhdistys ry

Puomissa tapahtuu

Bingossa pienin jaettava voitto 20€, jakoon mennessä 10€

•



Kesätyöntekijä
Ypäjän Yllätys ry palkkaa kaksi
15-17-vuotiasta kesätyöntekijää.
Työtehtävät koostuvat pääasiallisesti

Lasten liikunnan ohjauksesta
touko-heinäkuun 2017 aikana.
Hakijalle katsotaan eduksi erilaiset
ohjaajakoulutukset ja liikunta-osaaminen.



Tiedustelut sekä vapaamuotoiset
hakemukset 21.4.2017
liikuntavastaava@ypajanyllatys.fi
045 664 9221
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JÄRJESTÄTKÖ JUHLIA?

KOKOUSKUTSU

Kahvikalusto 20 – 60 hengelle
30,00 €
Kahvinkeitin		
25,00 €
Kahvikuppeja 1 ltk
20,00 €
2 ltk
40,00 €
3 ltk
50,00 €
Laatikoissa 25 kuppia. Hintoihin sis alv 24 %.
Kaluston tilaukset Raija Romu p. 050 917 5679

Vuosikokous Seuraintalolla tiistaina 18.4 klo 18.00.
Tervetuloa!

KOKOUSKUTSU

KOKOUSKUTSU

Ypäjän Metallityöväen ao. 158 kevätkokous keskiviikkona 5.4.2017 Veteraanituvalla klo 18.00.
Tervetuloa

KOKOUSKUTSU
Isonveräjäntien yksityistien vuosikokous Mäkilässä
9.4.2017 klo 13.00 käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!
Tiehoitokunta

Ypäjänkylän Maa- ja
kotitalousnaiset

Varsanojan-Uiton yksityistiekunnan

HUHTIKUUN TOIMINTAA

KOKOUSKUTSU

Leppäkorven yksityistien tiekunnan

VUOSIKOKOUS pidetään keskiviikkona 19.4.2107
klo 19.00 Aila ja Markku Sirenillä osoitteessa Leppäkorventie 75. Vuosikokouksessa käsitellään yksityistielain 64§:ssä lueteltuja asioita.
Hoitokunta

Ypäjän Osuuspankin kokoustilassa sunnuntaina
9.4.2017 klo 18.00. Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Toimitsijamies

Keskustan Perttulan py:n
sääntömääräinen

Vellinkimäentien yksityistiekokous

pidetään Juha Teperillä keskiviikkona 19.4.2017 klo
19.00.
Tiehoitokunta

Keskusta

Tervetuloa!

Johtokunta

Ypäjän Yrittäjät ry kevätkokous pidetään Veteraanituvalla to 27.4.2017 klo 19.00.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Keskustan Ypäjän
kunnallisjärjestö ry:n

Kartanonkylän yksityistien

VUOSIKOKOUS

pidetään Ypäjän Osuuspankin kerhohuoneessa torstaina 20.4 klo 19.00 alkaen.
Esillä sääntöjen määräämät asiat. Kokouksessa valitaan hoitokunta kaudelle 2017–2020. Maksuunpanoluettelo on nähtävillä Ypäjän Osuuspankissa 5.–
19.4.2017 välisenä aikana.
Hoitokunta

VUOSIKOKOUS
pidetään Veteraanituvalla
maanantaina 10.4.2017 klo 19.00.
Johtokunta kokoontuu klo 18.30.

Kulttuuri Puomin sääntömääräinen kevätkokous to
27.4.2017 klo 19 Myllykylän tilalla Ypäjänkylässä. Hallitus toivottaa kaikki jäsenet lämpimästi tervetulleiksi!
Tarjoilun vuoksi ilmoitathan tulostasi tekstiviestillä
p. 050 337 2527.

KOKOUSKUTSU

Ypäjän kunnan kalastuskuntien

VUOSIKOKOUS

kevätkokous Maija ja Harri Leinolla sunnuntaina
23.4.2017 klo 15.00
Esillä sääntömääräiset asiat.
Hoitokunta

sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS

Keskusta
pidetään Kunnantalon valtuustosalissa
perjantaina 28.4.2017 klo 18.00.
Tervetuloa!
Johtokunta

Tervetuloa tapaamaan kuntavaaliehdokkaitamme
Ypäjän torille lauantaina 8.4.2017 klo 10 alkaen!
Mikäli tarvitset kuljetusta äänestyspaikalle, soita
kunnallisjärjestön sihteerille puh. 050-468 2588.

Ypäjän Reserviläiset ry:n

KEVÄTKOKOUS

Puheenjohtaja

KEVÄTKOKOUS
Ypäjänkylän Seuraintalolla
Maanantaina 10.4.2017. alkaen klo 19:00
Esillä sääntöjen
määräämät asiat.
Kahvitarjoilu
Tervetuloa.
Huom. M
 uistattehan, että kokous
on avoin kaikille
Ypäjänkylän asukkaille.
Ypäjänkylän kyläyhdistys ry.

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

perjantaina 20.4.2017 klo 19.00 Veteraanituvalla.

Lehtimäenkulmantien yksityistien

VUOSIKOKOUS

pidetään Aila ja Raimo Alkilla
maanantaina 21.4.2017 klo 18.30.

Toimitsijamies

Tulevaa toimintaa

Kesäinen retki Naantaliin 13.6.2017. Lähtö aamulla,
paluu illalla noin klo 19.00.
Teatteriretki Helsinkiin 2.9.2017 katsomaan Tukkijoella – näytelmää Taivallahden kesäteatteriin.
Retkistä tarkemmin toukokuun Ypäjäläisessä.

Liikuntatapahtumia

Hyrsynseudun kyläyhdistys ry.

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
KEVÄTKOKOUS

Sunnuntaina 23.4 klo 14 nuorisotila Haavissa.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Yhteystiedot
045 236 3136 / Liikuntavastaava
Avaintunnisteiden haku ja palautus, peiliͲ, palloiluͲ



Ypäjän Nuorisoseura ry.

KEVÄTKOKOUS
Ypäjänkylän Seuraintalolla
maanantaina 10.4.2017 alkaen klo 18:00
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu
Tervetuloa mukaan kaikki nuorisoseuran toiminnasta
kiinnostuneet
Johtokunta
Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Huhtikuun toimintaa
Päiväpiiri kokoontuu tiistaina 11.4.2017 klo 13.00
Veteraanituvalla. Lauri Heikkilä kertoo Ypäjän kunnan
alkuajoista ja historiasta.
Naisten piiri Veteraanituvalla 18.4.2017 klo 13.00.
Tarinatupa Veteraanituvalla 21.4.2017 klo 13.00.

Kevätkokous
Yhdistyksen kevätkokous
Su 23.4.2017 klo: 14:00 alk.

Pertunkaaren palloilusalissa

Sääntöjen määräämät asiat.

Kaikki jäsenet paikalle
päättämään
yhteisistä asioista!
Makkara- ja kermamunkki-kahvitarjoilu.

ja kuntosalin varaukset, liikuntavälineiden vuokraukset,
iikuntatoimintaan liittyvät tiedustelut, toiveet sekä
kehitysehdotukset. KAIKKI LENTOPALLOON LIITTYVÄT ASIAT
LENTOPALLOJAOSTON PUHEENJOHTAJALLE!

045 664 9221 / Hallituksen Puheenjohtaja Keijo Vuorentausta.
Hallituksen ja yhdistyksen yleisen kokouksessa käsiteltäviksi
haluttavat asiat, haastattelupyynnöt. 
Liikuntavastaava
Kiinteistövastaava Tapio Ahonen

kiinteistovastaava@ypajanyllatys.fi

Bingovastaava Virve Saarikoski

bingovastaava@ypajanyllatys.fi

Taloudenhoitaja Elina Salmi

taloudenhoitaja@ypajanyllatys.fi

Mediavastaava Virve Saarikoski

mediavastaava@ypajanyllatys.fi

Lentopallojaoston Pj. Anu Poso

lentopallojaosto@ypajanyllatys.fi

Hallituksen Pj. Keijo Vuorentausta

puheenjohtraja@ypajanyllatrus.fi

Postiosoite: Ypäjän Yllätys ry
Pertuntie 5

Hallitus

liikuntavastaava@ypajanyllatys.fi

32100 Ypäjä

Kevätkausi 11.8.2016 – 20.4.2017
Hinta / kausi: 75€ joukkuepelaaja / muut

Huhtikuu / 2017

OMATOIMIHARJOITTELU
1 ja 2 (kevätkaudella)
((kevät
kevät 2017)
2017)
OMATOIMIHARJOITTELU
1 ja 2 (kevätkaudella)
Omatoimista
lihaskuntoharjoittelua: liikkuvuus;
kestävyys
ym. (ei pallopelejä)

OMATOIMIHARJOITTELU
1
((kevätkaudella)

OMATOIMIHARJOITTELU
1 ja
ja 2
2 kestävyys
kevätkaudella)
Omatoimista
lihaskuntoharjoittelua: liikkuvuus;
ym. (ei pallopelejä)

maanantaisin klo 17:00Ͳ18:30
lauantaisin 10:00Ͳ11:30

ei pallopelejä)
maanantaisinlihaskuntoharjoittelua:
klo 17:00Ͳ18:30
lauantaisin
10:00Ͳ11:30 (ei
Omatoimista
liikkuvuus;
Omatoimista
lihaskuntoharjoittelua:
liikkuvuus; kestävyys
kestävyys ym.
ym. (ei pallopelejä)
pallopelejä)
Kevätkausi 2.1
Ͳ 20.5.2017
Kevätkausi
2.1klo
Ͳ 20.5.2017
maanantaisin
17:00Ͳ18:30
lauantaisin
10:00Ͳ11:30
maanantaisin
Hinta / kausi: klo
1x 17:00Ͳ18:30
vko 20€ / jäsenlauantaisin
40€ / 10:00Ͳ11:30
muut 
Kevätkausi
2.1 Ͳ1x20.5.2017
Hinta
/ kausi:
vko 20€ / jäsen
40€ / muut 
Kevätkausi
   2.1 Ͳ2x20.5.2017
vko 40€ / jäsen
80€ / muut 
Hinta
 // kausi:
kausi:
 1x
2x
40
/
jäsen
80
 
20
€
/
jäsen
40
Hinta
vko
1x vkojäsenien
20€ vuoromaksu
/ jäsen
40€€ // muut
muut
(15v ja nuorempien
puoleen
hintaan)
(15v
jäsenien
vuoromaksu
puoleen
hintaan)
40
€
/
jäsen
80
€
/
muut
  ja nuorempien
  2x
2x vko
vko
40€ / jäsen
€ / muut

Vuorovastaavat: Johanna
Sirviö ja80
Elina
Kauranen
(15v
ja
nuorempien
jäsenien
vuoromaksu
puoleen
hintaan)
Vuorovastaavat:
Johanna
Sirviö
ja
Elina
Kauranen
(15v
ja nuorempien jäsenien vuoromaksu puoleen hintaan)

Vuorovastaavat:
Johanna
Vuorovastaavat:
Johanna Sirviö
Sirviö ja
ja Elina
Elina Kauranen
Kauranen
AIKUISTEN
SALIBANDY
AIKUISTEN SALIBANDY
Kuntoliikuntapohjaista salibandyn pelaamista Ͳ2000 synt. ja vanhemmille 
AIKUISTEN
SALIBANDY
Kuntoliikuntapohjaista
salibandyn pelaamista Ͳ2000 synt. ja vanhemmille 
AIKUISTEN
SALIBANDY
maanantaisin 19:30Ͳ21:00
keskiviikkoisin 20:00Ͳ21:30 
maanantaisin 19:30Ͳ21:00
keskiviikkoisinͲ2000
20:00Ͳ21:30

Kuntoliikuntapohjaista
salibandyn
Kuntoliikuntapohjaista
salibandyn pelaamista
pelaamista Ͳ2000 synt.
synt. ja
ja vanhemmille
vanhemmille 
Kevätkausi 2.1 Ͳ 31.5 2015
Kevätkausi 2.1 19:30Ͳ21:00
Ͳ 31.5 2015
maanantaisin
keskiviikkoisin
20:00Ͳ21:30
19:30Ͳ21:00
keskiviikkoisin 20:00Ͳ21:30 
maanantaisin
40€ / jäsen
Kevätkausi
40
€
/
jäsen
2.1
Ͳ
31.5
2015
2.1 Ͳ 31.5 2015
Kevätkausi
60€ / muut
60
///muut
 40
€
jäsen
40
€
jäsen
Vuorovastaava: Mikko Hokka
 60
€ / muut
Vuorovastaava:
Mikko Hokka
 60€ / muut
Vuorovastaava:
Mikko

Vuorovastaava:
Mikko Hokka
Hokka
LASTEN
(07Ͳ04 synt.)
LASTEN SALIBANDY
SALIBANDY (07Ͳ04 synt.)

Kuntoliikuntapohjaista salibandyn pelaamista ja harjoituksia 
LASTEN
SALIBANDY
((07Ͳ04
synt.)
Kuntoliikuntapohjaista
salibandyn
pelaamista
LASTEN
SALIBANDY
07Ͳ04
synt.)ja harjoituksia 
keskiviikkoisin
klo 15:30Ͳ 17:00
Kuntoliikuntapohjaista
salibandyn
keskiviikkoisin
klo 15:30Ͳ
17:00 pelaamista ja harjoituksia 
Kuntoliikuntapohjaista
salibandyn pelaamista ja harjoituksia 
Kevätkausi 13.1 Ͳ26.4.2017
keskiviikkoisin
15:30Ͳ 17:00
Kevätkausi
13.1klo
Ͳ26.4.2017
keskiviikkoisin
klo
15:30Ͳ
Hinta / kausi: 30€ / jäsen17:00
Hinta
/ kausi:
€ / jäsen
Kevätkausi
13.130
Ͳ26.4.2017
Kevätkausi
Ͳ26.4.2017
   13.1
 50€
/ muut
Hinta
 // kausi:
kausi:
 30
50€
muut
Hinta
€
30Seppänen
€ /// jäsen
jäsen
Ohjaaja: Ilona

Ohjaaja:
  Ilona
 50€
/
Seppänen
    50€
/ muut
muut 
Ohjaaja:
Seppänen
Ohjaaja: Ilona
IlonaSALIBANDY
Seppänen
TENAVIEN
(08Ͳ10 synt)

Kuntoliikuntapohjaista salibandyn harjoituksia ja pelaamista sisäpelikentällä 

maanantaisin klo 18:30Ͳ19:30

Hinta / kausi:20€ / jäsen

Ohjaaja: Eetu Niemi


SULKAPALLO
Omatoimista sulkapallon pelaamista sisäpelikentällä kaikenikäisille
(alle 15Ͳvuotiaat 15v täyttäneen kanssa) 
keskiviikkoisin 18:30 Ͳ 20:00
Kevätkausi
Hinta / jäsen: 15v. ja nuoremmat20€ / ei jäsen












10€ /jäsen 

40€ /muut



Vuorovastaava: Turo Järvelä


AIKUISTEN LENTOPALLO Päivävuorot
Kuntoliikuntapohjaista lentopalloa sisäpelikentällä Ͳ2000 synt. ja vanhemmille

tiistaisin 10:00Ͳ12:00
Kevätkausi 

Hinta / kevät:

perjantaisin 10:30Ͳ12:00

20€ / jäsen

Vuorovastaava: Pertti Helander

LENTISHARKAT (Ͳ10Ͳ08 synt.)
Monipuolisesti lentopallon harjoittelua ja pelaamista sisäpelikentällä 
tiistaisin 18.30Ͳ19.30 
Kevätkausi 30.8.16 Ͳ18.4.2017

Hinta / vuosi: 35€ / jäsen

55€ / muut 

Ohjaajat: Mirka KaunistoͲVuorentausta / Pasi Paloposki


LENTOPALLO F –ikäiset (Ͳ10 Ͳ 08 synt.) 
Monipuolisesti lentopallon harjoittelua ja pelaamista sisäpelikentällä
Mahdollisuus joukkueen perustamiseen (joukkuepelaajan tulee olla jäsen) 

tiistaisin 18:30Ͳ19:30













55€ harrastejäsen
75€ yli 16v harrastejäsen

torstaisin 16.30Ͳ17.45

Kevätkausi 30.8.2016 Ͳ18.4.2017

Hinta / kausi: 60€ / joukkuepelaaja / muut

40€ / harrastejäsen 

Ohjaajat Mirka KaunistoͲVuorentausta/ Pasi Paloposki




Judo 
Judo on harrastajamäärältään maailman suurin kamppailulaji.
Tekniikkaharjoitteita peilisalissa kaikenikäisille

torstaisin klo 18:00Ͳ19:30
Kevätkausi 5.1Ͳ 18.5.2017

15€ / jäsen
     35€ / muut
Ohjaajana: Pertti Helander
Hinta / kausi:



Haaveista totta, FRISBEEGOLFRATA Ypäjälle?

Kaikki kiinnostuneet, olette
tervetulleita keskustelemaan
aiheesta ja ideoista sen toteuttamiseksi. Kartoitetaan miten
omat innostuksen tunteet ja
voimavarat kohtaavat muiden
kanssa. Miten saataisiin toimiva, järkevä rata palvelemaan
kuntalaisia ja mahdollisesti myös paikkakunnallamme
vierailevia muita tähtiä.
Keskiviikkona 26.4.2017 klo 18.00
Loimijokigolfin kokoustilassa.
Liikuntatoimi

YPÄJÄN YLLÄTYKSEN JUMPPATARJONTA
PERTUNKAARESSA 9.1.– 31.5.2017
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. *
* 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€

LENTOPALLO C ͲBͲikäiset (03Ͳ00 synt.)

Torstaisin:

Monipuolisesti lentopallon harjoittelua ja pelaamista sisäpelikentällä.
Mahdollisuus joukkueen perustamiseen (joukkuepelaajan tulee olla jäsen)
torstaisin 18:30Ͳ 20:00
tiistaisin 16:30Ͳ18:30
Kevätkausi 11.8.2016 – 20.4.2017

KAIKILLE OHJATTU KUNTOSALI klo 18.00–19.00,
vapaamuotoista kuntosalin käyttöä ohjaajan opastuksella.(toiveiden mukaan
kiertoharjoittelutunnit
mahdollisia)

tiistaisin 16:30Ͳ18:30
torstaisin 17:30Ͳ19:00
Kevätkausi 18.8 2016 Ͳ20.4 2017
Hinta / kausi:  55€ harrastejäsen
    75€ joukkuepelaaja / muut

Hinta / kausi: 75€ joukkuepelaaja / muut












55€ harrastejäsen
75€ yli 16v harrastejäsen

Valmentaja: Mirka KaunistoͲVuorentausta 


Judo 

Tiedustelut ja varaukset; Annika Määttänen
personal.trainer@ypajanyllatys.fi

Pienryhmävalmennusta esim. TYKY-porukalle
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

Keskiviikkoisin:

Valmentaja: Mirka KaunistoͲVuorentausta

Monipuolisesti lentopallon harjoittelua ja pelaamista sisäpelikentällä
Mahdollisuus joukkueen toimintaan (joukkuepelaajan tulee olla jäsen)



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.

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.

LENTOPALLO EͲDͲikäiset (Ͳ07 Ͳ 04 synt.) 
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Maanantaisin:

Kevätkausi 9.1Ͳ 24.4.2017





Valmentaja: Mirka KaunistoͲVuorentausta 

Yllätyksen
Yllätyksen liikuntatarjontaa
liikuntatarjontaa Pertunkaaressa
Pertunkaaressa 
(Yllätyksen
kevät 2017)
(kevät 2017) liikuntatarjontaa Pertunkaaressa 





Jäsenet: 5€ / krt
Muut: 6€ / krt

PONILEIRI 25.–27.5.

Ypäjän kunta ja Katajatalli järjestävät yhdessä ponileirin.
Leiri toteutetaan päiväleirinä helatorstaina 25.5. klo 10–15,
perjantaina 26.5. klo 16–19 ja lauantaina 27.5. klo 10–15
(torstain ja lauantain leiripäivät sisältävät ruokailun)
Leiri sisältää metsäaiheista ohjelmaa, ratsastusta ja
lauantaina ainutlaatuisen metsävaelluksen poneilla.
Leirin hinta 60€/ leiriläinen
Leirillä on alaikäraja seitsemän vuotta!
Leiri toteutuu jos ilmoittautuneita on vähintään kuusi.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset
silja.haavisto(at)ypaja.fi/ 0407660486 14.5. mennessä
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Huhtikuu / 2017

TAIDEPAINOTTEINEN PÄIVÄLEIRI
6 – 10 -vuotiaille
12.–16.6.2017

Hi

nta 35E
Leiri järjestetään nuorisotila
Haavissa klo 9:00 – 15:00
Ohjaajina toimivat kunnan työntekijät
yhdessä kesänuorten kanssa.
Leirillä lapset pääsevät tutustumaan kokeneen ohjaajan avustuksella erilaisiin välineisiin ja materiaaleihin joita voi hyödyntää
taiteen parissa. Lisäksi leirillä leikitään, tutustutaan kavereihin ja
nautitaan leirielämästä. Leirin hinta on 35€. Hinta sisältää ohjauksen, lounaan, tarvikkeet ja vakuutuksen.
Ilmoittautuminen leirille päättyy pe 5.5.2017
Ilmoittautumiset ja lisätietoja: Nuoriso-ohjaaja Maija Kemppainen 050 574 7732 maija.kemppainen@ypaja.fi

IKÄIHMISILLE
OHJAUSTA JA
NEUVONTAA

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

Hyrsyn piirin
näytelmäkerho esittää:

Viimeinen Kevätjuhla
Kuvaelma entisajan koulunkäynnistä
& koulukuvanäyttelyn avaus
järj. HSKY ry.
su 11.6.2017

Luonto- ja eläinpainotteinen päiväleiri
6 – 10 -vuotiaille
5.6.–9.6.2017
Kesäkuun alussa järjestetään luonto- ja
Hinta 40E
eläinpainotteinen päiväleiri, jossa lapset
pääsevät tutustumaan luontoon ja
eläimiin seikkailukasvatuksellisten menetelmien kautta.
Hinta sis. ohjauksen, lounaan, välineet, vakuutuksen sekä tietenkin monipuolista tutustumista kesäiseen luontoon asiantuntevien
ohjaajien opastamana. Leirillä tutkitaan luontoa ja eläimiä, retkeillään, leikitään, askarrellaan ja ennen kaikkea nautitaan kesästä ja
leirielämästä. Leirin kokoontumispaikkana toimii nuorisotila Haavi.
Ilmoittautumiset leirille päättyvät pe 5.5.2017 klo 16:00.
Ilmoittautumiset ja lisätietoja: Ypäjän kunta
nuoriso-ohjaaja Maija Kemppainen 050 574 7732

LIIKUNTALEIRI
9 – 13 -vuotiaille
19.6. – 22.6.2017

Hinta 35E

Liikuntaleiri järjestetään Pertunkaaren
alueella ja kokoontuminen tapahtuu
aamuisin nuorisotila Haavissa. Luvassa on mukavaa tekemistä,
liikkumista, uintia, paljon kavereita ja toivottavasti aurinkoa.
Leirin hinta 35€. Hinta sisältää ohjauksen, lounaan, välineet ja vakuutuksen. Leirillä ohjaajina toimivat kunnantyöntekijät yhdessä
kesänuorten kanssa.
Leirillä liikutaan pyörillä!
Lisätietoa nuoriso-ohjaajalta:
Maija Kemppainen puh. 050 574 7732
Ilmoittautumiset: Maija Kemppaiselle pe 6.5. klo 16 mennessä

Yksityistieavustushakemukset

Yksityistieavustushakemukset kunnossapitoa ja perusparantamista varten on toimitettava tekniselle osastolle
keskiviikkoon 15.5.2017 klo 15 mennessä. Samalla tulee toimittaa tiedot muutoksista tiekunnan toimielimissä,
yhteystiedoissa yms. sekä tarvittavat liitteet.
Hakemuslomakkeita on saatavana kunnanviraston yhteispalvelupisteestä ja internetistä osoitteesta
www.ypaja.fi.
Lisätietoja teknisestä toimesta, p. (02) 7626 5241.
Ypäjällä 9.3.2017
Tekninen lautakunta

Ypäjä 2018
kalenteri

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

”Minun Ypäjäni”.
Sisältö voi olla valokuvia, taidetta, runoja jne.
Töitä voi lähettää osoitteeseen
Ypaja2018(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.
Tuotto ohjataan
Ypäjäläisten lasten ja nuorten hyväksi.

YPÄJÄN KUNTA JÄRJESTÄÄ

Yrittäjien iltakahvitilaisuus

TORSTAINA 13.04.2017

maanantaina 24.4.2017 kello 18.00
Valtuustosalissa

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
Lähtö Ypäjän torilta 13.04.2017 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. 040-757 5833.

Päivähoitopaikkojen hakeminen
toimintakaudelle 2017–2018

Kunnallista päivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Hakemus on kuitenkin jätettävä neljä kuukautta
ennen hoidon tarpeen alkamista. Kiireellisissä tapauksissa työn tai opiskelun alkamisen vuoksi, jolloin
hoidon tarpeen alkamisajankohta ei ole ennakoitavissa, on hakemus jätettävä viimeistään kaksi viikkoa
ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.
Elokuussa 2017 hoidon aloittavien hoitopaikkahaku
sekä mahdollisten hoitopaikkamuutosten hakeminen
on alkanut. Hakemuksen hoitopaikkaan tai muutoshakemuksen voi tulostaa kunnan nettisivuilta tai noutaa
päivähoitotoimistosta (Perttulantie 24).
Tiedustelut varhaiskasvatusjohtajalta: 050 574 7744

Koululaisten iltapäivätoimintaan
hakeminen lukuvuonna 2017–2018

Toiminta on tarkoitettu vuosiluokkien 1-2 oppilaille,
sekä erityisopetuksessa oleville oppilaille. Toimintaa
järjestetään kirjaston yläkerrassa jokaisena koulupäivänä (ma–pe) klo 13.00–16.30, jos osallistujia on
vähintään 5/ryhmä.
Osallistumismaksuna peritään 65 euroa/kk. Jos lapsi
käyttää palvelua säännöllisesti enintään 10 päivänä
kalenterikuukaudessa, osallistumismaksuna peritään
35 euroa/kk.
Hakuaika päättyy 21.4.2017. Lomakkeen voi palauttaa päivähoitotoimistoon.
Hakulomakkeita saa päivähoitotoimistosta (Perttulantie 24) tai iltapäivätoiminnasta. Lomakkeen voi palauttaa päivähoitotoimistoon.
Tiedustelut varhaiskasvatusjohtajalta: 050 574 7744
Sivistyslautakunta

p a i k k a

Ypäjän kunta

KIRJASTO
YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO

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

AUKIOLOAJAT

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, huhtikuussa 8.4.
Poikkeavia aukioloaikoja huhtikuussa:
Kiirastorstaina 13.4. kirjasto on avoinna kello
11–14, pitkäperjantaista pääsiäismaanantaihin
suljettu (14.–17.4.) Hyvää pääsiäistä!

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

AUKIOLOAJAT

ti
klo 17–19
ke klo 10–12
Yhtenä lauantaina kuukaudessa kello 10–13, huhtikuussa 1.4.

HUHTIKUUN NÄYTTELY

”Lapsi taiteen tekijänä 100-vuotiaassa Suomessa”, varhaiskasvatuksen kevätnäyttely.

SATUTUNTI

Siljan satutunti kaikenikäisille Suomi100 -teemalla
maanantaina 10.4. kello 17.30–18.30.

LUKUPIIRI

Huhtikuun lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 2.4. kello 17–19 pääkirjaston näyttelytilassa, luetaan Suomi100-vuoden kunniaksi Pentti Haanpään teoksia.
Käsityönkin voi ottaa mukaan. Kahvitarjoilu.

AVOIN PERHEKERHO

Siljan
10.4.2017
17.30–18.30

T a l l i n

Tervetuloa!				

satutunti
kirjastolla

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

LIIKUNTAVÄLINEITÄ KIRJASTOSTA

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

Tervetuloa kirjastoon!

