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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

KOTIAPUA
Puiden kantoa, kaupassa käyntiä,
pakulla kuljettamista ym.

Reijo Pitkonen 050 345 9463
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YPÄJÄN
TAKSI
Puh. (02) 727 1180

OSTETAAN OMAKOTITALO
3–4 makuuhuoneella Ypäjän
keskustasta, max 25 v. vanha.
Etuovi-kohteet jo huomioitu.
Yht.otot 045-6310659.
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TARVIKEMYYNTI
ϋ RASKAS KALUSTO
ϋ MAATALOUSKALUSTO
ϋ KATSASTUSHUOLLOT
ϋ ILMASTOINTIHUOLLOT
PUHELIN:

045 134 0504

Anna meidän tehdä
kirjanpitosi helpoksi
Luottamuksellisuus, yksilöllinen palvelu ja asiakkaiden
tarpeiden huomioiminen ovat yrityksemme perusarvoja.
Käyttäessäsi ammattilaista voit keskittyä olennaiseen:
Tuloksen tekemiseen!
Kirjanpitäjämme Sari Mäcklin palvelee uusia ja vanhoja
asiakkaita Loimaan seudulla, myös arki-iltaisin.
Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen!
Sari Mäcklin, p. 050 571 3722, sari.macklin@tilitieto.com
Merja Löyttymäki, p. 050 331 6013, merja.loyttymaki@tilitieto.com

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

Haketusta sopivasti

Haketuspalvelu Laaksonen

puh. 0400 823 977

Rajakatu 2 a, 30420 Forssa | p. (03) 433 5665 | www.tilitieto.com
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21.3. klo 15.00.
Toukokuun Ypäjäläinen
ilmestyy
Kesä-heinäkuun
2016 Ypäjäläinen
6.5.2017.2.6.2016.
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 maaliskuussa

Ke 1.3

klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
klo 18 Kokkikerho Kartanon koululla
To 2.3.
klo 16 Laulun ystävät, tutustutaan uusiin virsiin srk-kodilla
klo 18 Aikuisten kuoro srk-kodilla
Pe 3.3.
klo 18 Nuorten ilta srk-kodilla
Su 5.3. klo 10 Messu Parikka, Saukkola
klo 10–16 Rippikoulua srk-kodilla (aloitus kirkossa)
Ti 7.3.
klo 18 Ilosanomapiiri 1/5 srk-kodilla
Ke 8.3. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
klo 16 Veisuu Veljet –lauluryhmä srk-kodilla
klo 18 Kokkikerho Kartanon koululla
To 9.3.
klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla
klo 18.30 Kuutamohartaus Huldan mökillä, os. Suorannantie
Su 12.3. klo 10 Messu Parikka, Saukkola
klo 18 Sininen hetki –konsertti kirkossa Tapio Laurila ja Kaija Saukkola ym
(Katso erillinen mainos)
Ti 14.3. klo 18 Ilosanomapiiri 2/5 srk-kodilla
Ke 15.3. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
klo 13 Hartaus Palvelukeskuksella
klo 18 Kokkikerho Kartanon koululla
To 16.3. klo 18 Aikuisten kuoro srk-kodilla
Pe 17.3. klo 12.30 Laulun ystävät, tutustutaan uusiin virsiin srk-kodilla
klo 13.30 Lasten kuoro srk-kodilla
klo 17 alkaen Isoskoulutusleiri Tammelassa su asti
Su 19.3. klo 10 Messu Parikka, Tapio Laurila
Ti 21.3. klo 18 Ilosanomapiiri 3/5 srk-kodilla
Ke 22.3. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
klo 16 Veisuu Veljet –lauluryhmä srk-kodilla
klo 18 Kokkikerho Kartanon koululla
To 23.3. klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla
klo 18 Siionin Kannel –lauluilta srk-kodilla
Pe 24.3. klo 13.30 Lasten kuoro srk-kodilla
klo 18 Nuorten ilta srk-kodilla
Su 26.3. klo 12 Messu Erkki Vappula, Saukkola, lauluryhmä Hyvinkäältä vieraana
Ti 28.3. klo 18 Ilosanomapiiri 4/5 srk-kodilla
Ke 29.3. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
klo 18 Kokkikerho Kartanon koululla
Pe 31.3. klo 12.30 Laulun ystävät, tutustutaan uusiin virsiin srk-kodilla
klo 13.30 Lasten kuoro srk-kodilla
klo 18 Isoskoulutus sumpussa
Su 2.4
klo 10 Sanakirkko (parven alla)
(Muutoksia voi ajan mittaan tulla, joten tarkista lehdistä torstaisin tai netistä)

Hartaita Hetkiä Laiskuri
Nojailipa kerran puun juurelle – Mutta miksi sinulla on niin
pieni lauma? Jos sinulle kerkarjapaimen, lepäilleen päivän
ran jää luppoaikaa paimenkuumudesta varjossa. Tietä pittamisen oheen, kannattaisi
kin kulki eräs, joka pysähtyi karsinun hankkia muutama eläin
japaimenen viereen ja niin alkoi
lisää paimennettavaksesi, jotseuraavanlainen keskustelu:
ka ehtisit myös hoitaa päivän
aikana. Kyllä lähikylistä var– Mitäs täällä laiskottelet? Eikös
masti löytyisi sellaisia. Voisit
sinun pitäisi olla töissä, karjatienata paremmin!
laumaasi paimentamassa?
– Tässäpä vain varjossa lepäi- – No mitä minä niillä lisätietesteillä sitten tekisin?
len, kun olen saanut päivän
– No tietysti kokoaisit sen vaurakan jo tehtyä.
rastoon ja kun riittävästi ra– Mutta eihän päivä ole kuin
haa olisi kasassa, voisit ostaa
puolessa, miten voi olla mahsäästöilläsi omaa karjaa paidollista että olet jo koko päimennettaviesi lisäksi.
vän työt saanut tehtyä, niin
että sinulla on aikaa täällä – No mitä minä niillä omilla
eläimilläni sitten tekisin?
laiskotella?
– Minulla on pieni lauma pai- – Voisit kasvattaa niitä, ja myydä ja kartuttaa pikkuhiljaa
mennettavana ja sille riittää
lauman kokoa suuremmaksi
niittyä aivan tästä läheltä.
ja suuremmaksi.
Lähdimme aamuvarhaisella
laitumelle joenrantaan, jossa – Mitä minä sitten tekisin niin
isolla laumalla?
laumani söi ja joi itsensä kylläiseksi. Sitten paimensin sen – Kun se olisi riittävän suuri,
voisit palkata sitä paimentakaisin aitaukseen ja tulin
tamaan oman paimenen. Ja
tähän.

silloin voisit todella nauttia
elämästäsi, kun sinun ei enää
tarvitsisi tehdä raskasta paimenen työtä!
– Mutta sitähän minä juuri nyt
teen: nautin elämästäni tässä puun varjossa, päivän työt
tehtyäni!
Meillä, sinulla ja minulla on
kaikki mahdollisuudet nauttia elämästämme tässä ja nyt.
Riippumatta elämäntilanteesta,
terveydestä, tuloista tai ulkonäöstä, voimme löytää monia
asioista, jotka Jumala meille
lahjoittaa tänään, tässä hetkessä. Siitä kaikesta voimme paitsi
kiittää, myös nauttia täysin siemauksin! Meihin ihmisiin on
kuitenkin nakutettu alkuajoista
lähtien yksi tuon hyvän näkemistä rajoittava vitsaus: Ahneus. Se sokaisee meidät näkemästä sitä hyvää, mitä meillä
on ja kaipaamaan ja tavoittelemaan kaikkea sitä, mitä meillä
ei ole. Ja se on synti.
Isto Iipola

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

ILOSANOMAPIIRI
eli Raamattu/keskustelupiiri
seurakuntakodissa tiistaisin klo 18.00
seuraavat viisi kertaa:
7.3. ’Vakava sairaus’ (Mark 5:25-34)
14.3. ’Hätääntynyt isä’ (Mark 9:14-29)
21.3. ’Verokarhu’ (Matt 9:9-13)
28.3. ’Kaksi gangsteria’ (Luuk 23:32-43)
4.4. ’Epäilijä’ (Joh 20:19-29)
Lukuterveisin Vesa Parikka

KULTAISEN IÄN KERHO SEURAKUNTAKODILLA
PARILLISTEN VIIKKOJEN TORSTAIPÄIVINÄ
KLO 11.00 – 13.00

ഩϵ.3. Täysin palkein͊ >aulamme vanhoja tuttuja toivelauluja
uudesta sinisestä vihosta.
23.3. YV – ”Toivon pilkahduksia pakolaisleirillä.” – Diakoni
Elina Virtanen tuo terveisiä Jordanian matkaltaan.
Ohjelmassa: alkuhartaus – lounas –
ohjelma – kahvi –
tekee yhteensä 5,00 euroa.
Tervetuloa yhteiseen kerhoomme͊

SININEN HETKI kirkossa

Ypäjän kirkon tähtitaivaan alla on jälleen tänä keväänä
illan hämärtyessä musiikkitilaisuus ’SININEN HETKI’.
Jos sopiva sää on, niin noin viisi minuuttia kestävä
sininen hetki voi osua juuri konsertin aikaan kohta auringon laskun jälkeen ennen pimeän tuloa.
Illassa kuullaan lähinnä letkeitä gospel-lauluja monen
esiintyjän voimin. Laulajina ovat Armi Haatanen, Kaija
Saukkola, Sanna Sukki-Äijälä, Vesa Parikka ja Keijo
Leppänen. Stemmalauluissa on Pauli Hyrkäs, bassokitarassa Erkki Aalto ja pianossa ja uruissa Tapio Laurila
tuttuun tyyliinsä.
Vapaaehtoinen kolehti seurakunnan musiikkityölle.
Konsertti Ypäjän kirkossa sunnuntaina 12.3.2017 klo 18.

KESKIVIIKKORUOKAILU
seurakuntakodilla keskiviikkoisin klo 11.30.
>ounaan hinta on 4.00 Φ.
Tervetuloa syömään͊

Kuutamohartaus Huldan mökillä

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)

Maaliskuu / 2017

3

KokoNainen

Ukonhovin kodan siunaus
Aurinkoisena helmikuun pakkaspäivänä suuntasimme kohti
Ukonhovin kotaa. Oli sovittu
Ukon hovin (kodan) siunaus.
Sen edessä saattoi vain todeta,
että on tässä ollut tekemistä.
Vanhat hirret kertoivat omaa
sanomaansa menneiden sukupolvien veistetystä työstä, jotka ovat antaneet jykevän rungon ja pohjan tämän nykyisen
nuoremman polven jatkotyöskentelylle. Entiset ja nykyiset
käsivoimat ovat saaneet paljon
aikaan. Ihmettelemme ja kiitämme siitä uurastuksen työstä.
Todelta tuntui tässä ihanassa
paikassa soineet laulun sanat:
´Paljon ois´ aihetta lapsella
kiittää.
Kirkkaasta auringonpaisteesta siirryimme savunharmaaseen kotaan, jossa keskellä
loimottavat tulet ottivat meidät
vastaan emännän, Minna Alakosken ja isännän Perttu Jaakkolan virittäessä nokipannua
liedelle. Maailman melu ympärillä hiljeni ja saimme hetken
nauttia mukavan hetken verran
sielun rauhaa.
Kota, joka oli vähän isokin
kodaksi, vaikutti sisältä suuremmalta kuin ulkoa. Se oli
oikea Ukko! Kaikkiaan sisään
mahtuu 70 henkilöä. Emme
koko tilaa täyttäneet, paitsi
laulullamme. Akustiikka näytti tai kuului toimivan, sieltä
se nousi suorana lähetyksenä
koko maailmaan, ainakin siltä
tuntui.

Nuotiolauluilla aloitimme isännän, tervetulosanojen
jälkeen ja jatkoimme Ukon
hovin siunauksella raamatunlukuineen, puheineen ja rukouksineen. ´Älkää unohtako
vieraanvaraisuutta, sillä jotkut
ovat yösijan antaessaan tulleet majoittaneeksi enkeleitä´.
(Hepr. 13:2) No, emme me
enkeleitä ole, emmekä aikoneet jäädä yöksi mutta siunausta pyysimme elämän Herralta
meille ja niille, jotka kodassa
käyvät ja vähän muillekin.
Kota oli ja on aika hyvä
paikka laululle. Aiheeseen sopi
niin, vanhat tutut ´nuotiolaulut´ kuin ´Mua tartu Herra´
ja vuodenaikaan ´Jänöjussin
mäenlasku´. Laulujen lomassa isäntä ja emäntä paistoivat
makkarat ja keittivät nokipannukahvit, joka on aivan oma
kahvilaatunsa, varsinkin, tässä
mukavassa seurassa.
Monta opetustakin saimme
isännän alkusanoista alkaen.
Ne kannattaa painaa harkintaan uusia visioita seurakunnan elämässäkin haaveiltaessa.
Yhdessä olemiset ovat siksi
tärkeitä, ne voivat avata ja kirkastaa meitä näkemään aivan
uusia näköaloja. Monta tulevaa
juttuakin aivan huomaamatta
ponnahti esiin ja sai vauhtia
eteenpäin. Golfistakin puhuttiin, isäntä vakuutti, että se
on kokonaisvaltaista aivotoimintaa. Vai sill´viisii! Tarttisko
kokeilla? Turhaan ei varmaan

MARIANPÄIVÄN KONSERTTI
Ypäjän seurakuntakodilla
su 26.3. klo 13.00

KokoNainen on 7-henkinen hyvinkääläinen lauluyhtye johtajanaan Helena Lehtinen.
Kuluva vuosi on yhtyeelle 10. toimintavuosi. Esiintymisiä
on kertynyt messuista teatteriin. Monipuolinen ohjelmisto
koostuu virsistä tangoon. Kaikki sovitukset ovat Helena
Lehtisen käsialaa. Meillä on monta pienten lasten äitiä
porukassamme, joten tulemme pitämään konsertin, jonka
ajankohta on klo 13.00.
He ovat luvanneet esittää meille monipuolisen ”kevätsalaatin”. KokoNainen haluaa tuoda iloa ja valoa kuulijalleen.
Siispä! Tervetuloa maistelemaan, mitä sitten onkin tarjolla.
Sopii ja on varmasti terveellistä kaikille!

Kirkkoneuvosto 2017 – 2018

puhuta vauhdin hidastamisesta, aivojen rauhoittamisesta ja
niiden tuulettamisesta. Myös
raitis ulkoilma ja yhteinen talvinen kävelyretki voi saada
meissä uusia nesteitä ja voimia
liikkeelle.

Kiitos Ukon hovin
emännälle ja isännälle
vieraanvaraisuudesta!
Vesa Parikka ja
Terhi Hakala-Vappula

Ypäjän seurakunnan kirkkovaltuusto kokoontui 1.helmikuuta 2017 vuoden ensimmäiseen kokoukseensa.
Tämän kokouksen merkitys on siinä, että silloin valitaan kirkkoneuvosto loppuvaalikaudeksi eli tälle ja
ensi vuodelle (2017 - 2018). Neuvosto jatkaa lähes
samalla kokoonpanolla.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa
puolesta kirkkoherra Vesa Parikka, varapuheenjohtajana Jari Rämö (henkilökohtaisena varajäsenenä
Riitta Pyykkö) sekä esittelijä/sihteerinä talouspäällikkö Katja Mäkelä. Muut kirkkoneuvoston jäsenet
ovat: Maija-Liisa Pakkanen (Kaarina Saastamoinen),
Johanna Alanko (Suvi Ruusiala), Jari Lintukangas
(Kimmo Hokka), Eliisa Perävainio (Elina Hirvonen),
Sirpa Vähämäki (Pauliina Maunula)
Kuvakin neuvoston jäsenistä olisi tässä hyvä ollut olla
mutta ehkä seuraavaan lehteen.
Kokoustervesin Vesa Parikka

Lasten nurkka
Ypäjäläiseen on avattu uusi uutispalsta lapsia varten. Lasten nurkka
on lapsille ja lasten uutisille varattu palsta, jonne kaikki Ypäjän
lapset voivat lähettää juttuja, piirustuksia, kysymyksiä tai tarinoita
yhteiseksi iloksi. Lasten nurkkaa
varten tulevat jutut voi lähettää
suoraan Ypäjäläisen toimitukseen tai varhaiskasvatusjohtajalle.
Lasten nurkka on osa elokuussa
voimaan tulevaa varhaiskasvatussuunnitelmaa, jonka tavoitteena on
vahvistaa lasten paikallista tuntemusta sekä osallisuutta.
Heporannan päiväkodin Ponien
ryhmän lapset saivat jo tammikuun Ypäjäläisen tutustuttavaksi.

Päiväkodissa lehteä luettiin suurella mielenkiinnolla. Ypäjäläisestä löytyi tuttuja ihmisiä. Oli
tuttuja lapsia, naapurin tätejä ja
muita ypäjäläisiä. Lapset tunnistivat myös rakennuksia sekä ihmettelivät isoja otsikoita. Lapset
katselivat kuvia ja toivoivat, että
päiväkodin aikuiset lukisivat ääneen kuviin liittyviä artikkeleja.
Erityistä mielenkiintoa herätti
Kurjenkaari, joka oli saanut uuden nimen. Joku lapsi oli sitä
mieltä, että lehti on hankala, kun
sivut irtoilevat toisistaan.
Toivomme paljon iloisia uutisia Lasten nurkkaan ja pidämme huolta siitä, että myös lapset
saavat lukea koko Ypäjän tärkeää
lehteä!

Varhaiskasvatuksen väki juhlisti ansiomerkkejä
päiväkodilla 31.1.2017. Juhlassa kultaisen
30 vuoden ansiomerkin ja kunniakirjan sai
lastenhoitaja Anne Niinimaa, joka virheellisesti
jäi palkitsematta jouluisessa juhlassa.
Ruusuin muistettiin myös ansiomerkin jo saaneita
Tiina Turkkilaa sekä Pirjo-Riitta Palosta.
Kiitokset hienosta kuntatyöstä!
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VARSANOJAN VAIHEILTA
Maapallomme on valtavasti pienentynyt viimeisten neljänkymmenen vuoden aikana. Tässä asiassa ainakin osasyyllinen löytyy
mediasta, joka tuo kaikki maailman tapahtumat meidän koteihimme. Välillä tämä tiedon tulva
tuntuu ahdistavalta, koska uutiset
harvoin kertovat hyvistä ja iloisista asioista. Sodat ja onnettomuudet sen sijaan aika usein ylittivät
uutiskynnyksen.
Toisaalta maapallo on pienentynyt siinäkin mielessä, että
nykyihmiset matkustavat paljon,
usein jopa kaukaisiin maihin ja
maanosiin. Itse sain matkailukärpäsen pureman vähän päälle parikymppisenä. Ensimmäisen etelän
matkani suunnittelu lähti käyntiin
ikään kuin vahingossa. Vuosi oli
1962 ja olin jo säästänyt rahaa
lomamatkaa varten tietämättä sen
tarkemmin kohteesta. Tyttökaverilla oli ollut saman suuntaisia
ajatuksia ja niinpä varasimme
matkan. Kun molemmilla oli
vuosiloma heinäkuussa, ajoitimme matkan lomamme alkuun. Sen
kesto oli kaksi viikkoa ja kohteena oli ensin Bulgarian aurinkorannikko ja toisella viikolla Istanbul.
Kun loman aika alkoi lähestyä,
alkoi myös matkan jännitys kohota. Eniten jännitti lentäminen. Se
kun oli meille kummallekin uusi
kokemus. Hyvin kaikki kuitenkin
sujui Finnairin koneella. Siitä asti olenkin tuntenut suurta luottamusta suomalaiseen lentoyhtiöön.
Kun päästiin perille Mustanmeren rannalla olevaan lomakohteeseen, avautui Varsanojan
tytölle aivan uusi maailma. Asun-

tomme oli rivitalon bungalovi. Ei
mitenkään ylellinen, mutta siellä
oli olemassa kaikki tarpeellinen.
En ole koskaan rakastanut vesielementtiä johtuen lapsuuden
aikaisista kokemuksista, mutta
aurinko ja Mustameri saivat vanhat traumat katoamaan, ainakin
väliaikaisesti. Kaiken mahdollisen ajan vietimme meren rannalla
ja uimassa. Aurinko paistoi ja vesi
oli lämmintä. Ruokailu tapahtui
hotellin ravintolassa. Ruoka oli
oma lukunsa. Se sisälsi paljon
kasviksia. Lihaa oli myös ja
mausteita käytettiin aika tuhdisti.
Pienen totuttelun jälkeen ruoka
kuitenkin maistui hyvältä. Lomakohteen lähellä oli Nessebarin
kaupunki. Se on ollut olemassa
jo antiikin ajalla. Koko kaupunki
oli kuin museo, koska siellä oli
paljon antiikin rakennuksia, muun
muassa bysanttilaiselta kaudelta.
Kun ensimmäinen lomaviikko oli vietetty, pakkasimme kapsäkkimme ja lähdimme toiseen
lomakohteeseen, Istanbuliin.
Matka tehtiin laivalla pitkin Mustaamerta. Laivan nimi oli Vasily
Kolarov. Vaikka oli yö, emme
malttaneet mennä nukkumaan,
vaan istuimme laivan yläkannella. Ilma oli lämmintä kuin lehmän
henkäys. Meren pinta oli tyyni
ja kuu teki sen pintaan komean
kuunsillan. Jossain soi musiikki
ja ympäriltä kuului monen kielistä puhetta. Aamulla saavuimme
Bosborin salmeen ja Istanbuliin.
Siellä tuli vastaan väkevänä idän
eksotiikka. Kävimme tavallisissa
turistikohteissa: Sinisessä Moskeijassa, Hagia Sofiassa ja basaa-

reissa. Basaarissa päälle käypä
kaupankäynti alkoi tuntua ahdistavalta. Sieltä oli pakko lähteä
nopeasti pois. Tänä päivänä Turkki on matkakohteena arkipäiväistynyt, mitä se ei ollut tuolloin
vuonna 1962.
Paluulennolla tuli ongelmia
sään vuoksi, koska Helsingissä
sää oli siinä määrin huono, ettei
kone saanut laskeutumislupaa. Piti laskeutua Tanskaan Kastrupin
kentälle. Välilaskun aika ilmoitettiin melko pitkäksi, joten me
lähdimme kaverini kanssa lentoaseman transithalliin. Istuimme
siellä kaikessa rauhassa emmekä
kuulleet kuulutusta, jonka mukaan koneen lähtö Helsinkiin aikaistuukin aiemmin ilmoitetusta.
Lopulta tajusimme, että kuulutus
tarkoittaa juuri meitä ja juoksimme kiireesti koneeseen. Olimme
vähän noloja ja tunsimme itsemme maalaisiksi, niin kuin itse asiassa olimmekin.
Eivätkä ongelmat tähän loppuneet. Linja-autoasemalla totesin minun viimeisen autoni kotiin
päin lähteneen. Vanhemmillani
ei ollut vielä tuossa vaiheessa
puhelinta, joten heille ei saanut
sanaa tapahtuneesta. Ei auttanut
muu, kuin yöpyä vielä yksi yö
Helsingissä erään samalla matkalla olleen tuttavan sohvalla. Kun
seuraavana päivänä pääsin Varsanojalle, olivat kotona hätääntyneitä ja samalla helpottuneita.
Siitä tapahtumasta ei kulunut kovin pitkää aikaa, kun meille kotiin
hankittiin puhelin.

Uusi kansainvälinen
seminaaritapahtuma ja
suomenhevosen juhlapäivä
Global Equestrian Educational Conference GEEC käynnistää 26.-28.5.2017 uuden
kansainvälisen tapahtuman. GEECin tavoitteena on nostaa keskusteluun hevosten
ja ihmisten oppiminen ja muutokset oppimiskulttuurissa sekä ennakoida hevosalan
tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä.
Tapahtumassa kohtaavat alan koulutuksen ja valmennuksen kärkinimet. Yksi
odotetuimmista esiintyjistä tapahtumassa
on Kyra Kyrklund, suomalaisen kouluratsastuksen kansainvälinen tähti ja maailman ratsastusjärjestön (FEI) asiantuntija.

naari ja tapahtumaviikonloppu ovat avoin
kaikille asiasta kiinnostuneille.
Alueen hevosalan toimijat ovat juhlavuoden teeman mukaisesti, yhdessä,
ideoineet suomenhevosen aseman vahvistamiseksi tähtäävän Lounais-Hämeen
hevoset kutsuvat -hankkeen, jossa on
mukana myös kansainvälinen ulottuvuus.
Seminaari on osa hanketta ja se toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Hevosopiston,
Luonnonvarakeskuksen, Ypäjän Hevosystäväinseuran ja Ypäjän Ratsastajien sekä
kansainvälisten verkostojen kanssa.

– Näkökulmana on hevosten hyvinvointiin liittyvät kysymykset ja alan kehitys tässä valossa, tapahtumaa ideoinut
Hevosopiston kehittämispäällikkö Päivi
Laine linjaa.
– Seminaarin sisältö on luotu yhdessä
kansainvälisten toimijoiden kanssa ja
seuraava seminaari on jo sovittu järjestettäväksi Ranskassa vuonna 2019, hän
jatkaa.

Teksti: Anne Laitinen

Tapahtumaviikonloppu on paljon muutakin kuin kansainvälinen seminaari. Suomenhevosta juhlistetaan suurelle yleisölle
suunnatussa tapahtumassa 27.5. lauantaina, joka sisältää Valtakunnallisen suomenhevosten työmestaruuskilpailun, nuorten
oriiden laitumelle laskun sekä lapsille
suunnatun keppihevostapahtuman. Semi-

Lisätietoja:
projektikoordinaattori
Erja Mattila, Hippolis
etunimi.sukunimi@hippolis.fi
kehittämispäällikkö
Päivi Laine, Hevosopisto
etunimi.sukunimi@hevosopisto.fi
Hankkeen on rahoittanut
paikallinen Leader-ryhmä
LounaPlussa ry / Hämeen ELY-keskus
Manner-Suomen Maaseutuohjelman kautta.

Hellevi Marjatta Komonen

SDP vaaliteemat ja
ehdokasesittely
• Etsittävä keinoja kohottaa kunnan talouskasvua,
työllisyyttä sekä yritysten menestymistä ja perustamista.
• Kannatamme järjestelmää, jossa peruspalvelut tuottaa
pääosin julkinen sektori.
• Julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut yhdenvertaisia ja
kohtuuhintaisia ja niiden painopiste lähipalveluissa.
• Jokaisen lapsen oikeus on varhaiskasvatus jolla toimivat ja
hyväkuntoiset tilat.
• Koulutus luo pohjan koko lapsen ja nuoren tulevalle
elämälle ja sen kautta jokaiselle nuorelle luodaan
mahdollisuus löytää paikkansa yhteiskunnassa.
• Ennaltaehkäisevä työ maksaa aina itsensä takaisin.
• Liikunta, kulttuuri ja harrastusmahdollisuudet tasavertaisesti
kaikenikäisten ulottuvilla edistäen terveyttä ja hyvinvointia.
• Eri asumismuotojen turvaaminen kuntalaisille kohtuuhintaisena.
• Avoimuutta, keskustelua ja yhteistyötä päätöksenteossa.

Elina Hartelin
Lähihoitaja
suurella sydämellä
yhteisen vuoksi.

Janika Varjorinne-Mäkeläinen

Mirja Jokio

Ulla Salmi

äiti, farmaseutti, sivistyslautakunnan
jäsen, Ypäjän työväenyhdistyksen sihteeri Olen kolmen alle kouluikäisen
lapsen äiti ja tällä hetkellä hoitovapaalla.
Ammattini tuomia vahvuuksiani ovat
huolellisuus, järjestelmällisyys ja erilaisten ihmisten kanssa toimeen tuleminen.
Minulle tärkeää on rehellisyys, toisten
kunnioittaminen ja kaikkien tasa-arvoinen kohtelu. Kaikki ovat yhtä arvokkaita.

Lähihoitaja vanhustyössä,
tehden työtä tiedolla, kokemuksella, sydämellä ja sisulla. Äiti, mummi, valtuustossa, sivistyslautakunnassa ja
ammattiosaston hallituksessa jäsenenä. Kestävä kehitys ja kierrätys arjen arvoja.
Käsityöt ja eläimet harrastuksena.

Olen ekoileva yhdistysaktiivi
ja kova lukemaan. Tykkään
leipomisesta ja ruoanlaitosta. Liikun paljon pyörätuoliystäväni kanssa, jota avustan. Vedän Mielikin alaista
kerhoa
veteraanituvalla.
Tasa-arvo on tärkein arvoni.

Jukka Hyrsylä

Pirjo-Riitta Palonen

Veikko Nieminen

Suvi Salmi

Tero Reittonen

Sähköasentaja
Kuntalaisen parhaaksi,
oikeudenmukaisuuden
puolesta.

Lähihoitaja, JHL:n pääluottamusmies, HYKY:n tarkastuslautakunnan jäsen. Rohkeudella eteenpäin. Pidetään
yhdessä kaikista huolta!

Taistellen oman kunnan
puolesta.

Lähihoitaja
ypäjäläisellä sydämellä.

Puuseppä ja tiiminvetäjä.
Naimisissa, kolmen lapsen
perheenisä. ”Pidetään Ypäjä
Ypäjänä ja palvelut lähellä.”
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Kesäduuni OPn piikkiin

Liikuntapäivä

Ypäjän Osuuspankki lahjoittaa ypäjäläisille nuorille kesätyöpaikkoja yhdistysten kautta. Yleishyödyllisen yhdistyksen on mahdollista palkata pankin tuella 15–17 -vuotias
kesätyöntekijä kahdeksi viikoksi kesällä 2017. OP tukee yhdistystä 360 eurolla kesätyöntekijää kohden ja yhdistykset
hoitavat palkanmaksun ja lakisääteiset kulut.
Pyydämme, että yhdistykset
ilmoittautuvat osoitteeseen
ypajan@op.fi 31.3. mennessä.

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 kehittymis-

bøoÍoÞġ;ėįįėøjÞÎÄÞġ
ÍoėÞÄÐÐġ
;ėįįėøjÞÎÄÞġÍoėÞĤġÎįĤėįĤjjÞġĻjĐėÄÞjÄėÞġçėįįėÎįÞÞjÞġ
ÎçÎçįÎėÞġÍçÎjġøÄĤooÞġĭĭþĨþĭňðĞġÎÐçġð¥ġøjÞÎÄÞġ
ÎçÎçįėĤÄÐçÄėėjġçėçÄĤĤėėjġ.įĐÍÞÙoÞĤÄġĭġĨĭðňňġbøoÍoþġ

tä. Aikuisilla oli mahdollisuus osallistua erilaisiin
ohjattuihin liikuntahetkiin
kuntosaliharjoittelusta kehonhuoltoon.
Lisäksi tarjolla oli näytehierontaa, 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, ParturiKampaamo Klassikko ja
mukana tällä kertaa hikoilleille!!
Riina liikuntatoimesta

;ėįįėÎįÞÞjÞġÎçÎçįÎėėėjġÎoėÄĤÐĤoĻoĤġjėÄjĤġ
ðþġėÄĤĤooÞġĤÄÐÄÞøooĤêėġÍjġĤçÄÙÄÞĤjÎĐĤçÙįėġĤÄÐÄÞĤjĐÎjėĤįėÎĐĤçÙįėġėÎoġ
ÁjÐÐÄÞĤçÞįĻçėĤçÞġÐjįėįÞĤçġĤÄÐÄÞøooĤêÎėėĤoġÍjġĤçÄÙÄÞĤjÎĐĤçÙįÎėėĤjþġ
ĭþġFooĤĤooÞġÐÐÄėÞġĤÄÐÄÎjįÞġĤįÐçėÐjėÎÐÙjÞġÍjġĤjėÞġĻjÁĻÄėĤjÙÄėėĤjþġ
ĨþġFooĤĤooÞġĤçÄÙÞøÄĤÄėĤoġÍçÄÁÄÞġĻjÁĻÄėĤĤįÞġĤjėÞġÙįÎjÄÞÞġĿÐÄÍooÙoĠĤjøøÄçġ
jÞĤjjġjÄÁĤĤjġ
ġ $jÐÐÄĤįėġėÄĤĤooġĤĤoġĤÄÐÄÎjįÐĤjġĭňðğġÙjÎėĤjjÞġĻįçĤįÄėĤjġÎçĐÎçjġĤįçĤĤçÃ
çėįįėøooçÙjÐÐġĨĭ±ġýġÍjġÐÄėoçėįįėøooçÙjÐÐġðġýþġ^įçÐĤjġĭňðğġ
ÙjÎėĤĤjĻjÎėÄġėÄĤĤĿėėoġÐÄėoçėįįėøooçÙjÞġĤįçĤçėėjġçÞġÁįçÙÄçÄĤįġĤįçĤĤçġ
ÙĿêėġĤÄÐÄÎjįÞġĭňðğġÐçøįÞġÍjġøjÐjįĤįėÁĤÎÞġĨþĞþĭňðĞġĻoÐÄėÐÐġjÍjÐÐþġ
LÐĻĿĿÞġĻįçÎėÄġĤçĤjjÞġĤĤoġĻįçÐĤjġĭňðĞġÄġĐÄÎėÞġÙjÎėĤjġÎçĐÎçjġ
ÐÄėoçėįįėøooçÙjÐÐþġ
´þġFooĤĤooÞġĻjėĤįįĻjøjįÞġÙĿêÞĤoÙÄėėĤoġÁjÐÐÄĤįÎėÞġÍoėÞÄÐÐġ
ÁjÐÐÄÞĤçÞįĻçėĤçÞġÍoėÞÄÐÐġÍjġĤçÄÙÄĤįėÍçÁĤjÍjÐÐġÐÐÄėÐĤoġĤÄÐÄÎjįÐĤjþġ
±þġ5ooĐoĤooÞġÁjÐÐÄÞĤçÞįĻçėĤçÞġøįÁÞÍçÁĤjÍjÞġÍjġÍoėÞĤÞġėÎoġĤÄÐÄÞĤjĐÎjėĤjÍÄÞġ
øjÐÎÎÄçĤġ
ğþġ^jÁĻÄėĤĤjjÞġÁjÐÐÄÞĤçÞįĻçėĤçÞġÍoėÞĤÞġÐįÎįÙooĐoġÍjġĻjÐÄĤjjÞġĤjĐĻÄĤĤjĻjĤġ
ÍoėÞĤġÁjÐÐÄÞĤçÞįĻçėĤççÞġ
ġ FjÞÎÄÞġėooÞĤêÍÞġÙįÎjjÞġÁjÐÐÄÞĤçÞįĻçėĤççÞġÎįįÐįįġĻoÁÄÞĤooÞġðňġÍjġ
ÞÄÞĤooÞġĭňġÍoėÞĤoþġ
Ğþġ^jÐÄĤjjÞġĤÄÐÄÞĤjĐÎjėĤjÍjġÍjġÙjÁçÐÐÄÞÞġĻjĐjĤÄÐÄÞĤjĐÎjėĤjÍjġ
¥þġ^jÐÄĤjjÞġĭġÎøÐġÍoėÞĤÞġįėĤjÍjjġÞÄÙÄĤĿėĻjÐÄçÎįÞĤjjÞġ
ãþġFooĤĤooÞġėooÞĤêÙįįĤçÎėėĤjþġ
$jÐÐÄĤįėġėÄĤĤooġĤĤoġøjÞÎÄÞġėooÞĤêÍoġÙįįĤĤjjÞġėįĐjjĻjėĤÄġ
LooÞĤêÙįįĤçÎėÞġøoojėÄjÐÐÄÞÞġėÄėoÐĤêġ
ġ ;ĤĤjjÞġÎoĿĤĤêêÞġçÙÄėĤjÍjÃjėÄjÎjėġ©ĤĐÙÄþġ
ġ 0ÄėoçėįįÎėÄjġÎçėÎĻjġėooÞĤêÙooĐoĿėġúÞĿÎĿÄÞÞġððġĜûġėÎoġĻÄÄĤĤjįÎėĤġ
ÐÄėoçėįįÎėÄÄÞġøçÄėĤĤjjÞġÎçėÎjġ;FġHĿÁÙoėėoġÐįçĻįĤjjÞġÐÄėoçėįįÎėÄėĤjþġ
-oÐÍÐÐġÍooĻoĤġÍoėÞçėįįĤġÍjġQįçĤĤçÃçėįįĤþġ
ġ 5įįĤĤjjÞġðãġĜÞġ´ġÎçÁĤjġėįĐjjĻjėĤÄġÙĐÎÄĤĤoĻoġĤÄçÎėÄġÎėÎįėĿÁĤÄėêÞġ
çÁÍÄėĤįÎėÞġÙįÎjÄėėĤÄġÁjÐÐÄÞĤçÞįĻçėĤçėėjġÎoėÄĤÐĤoĻoĤġçÁÍĤĝġ
ġ 0ÄėoÎėÄġėooÞĤêÄÁÄÞġĤÁooÞġĐÄÞoÄėÄoġĤÎÞÄėÐįçÞĤÄėÄjġĤjĐÎÄėĤįÎėÄjþġ
.çÎçįėjėÄjÎÄĐÍjĤġ
QÄÐÄÞøooĤêėĤoġÎçėÎĻjĤġjėÄjÎÄĐÍjĤġÍjġÁjÐÐÄĤįÎėÞġÁçĤįėġėooÞĤêÍÞġÙįįĤçÎėÄÎėÄġ
çĻjĤġÍoėÞĤÞġÞoÁĤoĻoÞoġĭĞþĭþĭňðĞġjÐÎjÞġøjÞÎÄÞġøooÎçÞĤĤçĐÄėėjġçėçÄĤĤėėjġ
.įĐÍÞÙoÞĤÄġĭġbøoÍoþġ0ÄėoÎėÄġjėÄjÎÄĐÍjĤġçĻjĤġÍoėÞĤÞġÞoÁĤoĻÄÞoġøjÞÎÄÞġ
%ÞĤĐÞĤÃĻĐÎÎçėÄĻįÄÐÐjġļļļþçøþ°ĠĿøjÍjÞÃçėįįėøjÞÎÎÄġ
ġ
bøoÍoÐÐoġĭĭþĭþĭňðĞġ
bF-6ġ;LUULF6..%ġ
$jÐÐÄĤįėġ
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Nurkkakuntalainen

Äänet ratkaisevat
Ypäjän tulevaisuuden
Kunnissa valmistaudutaan vaaleihin, jotka ovat poikkeuksellisesti keväällä. Kuntasektorilla
on tapahtumassa sen historian
suurin muutos, kun päätösvaltaa siirtyy kunnista maakuntiin.
Tahtoo vaan olla, että samalla
painopiste siirtyy myös väkirikkaisiin keskuksiin ja lähipalvelut lievealueilla ovat vaarassa.
Siksi tuleva kevät ja kesä
ovat tärkeää edunvalvonnan
aikaa. Sairaala- ja muiden terveyspalveluiden lähipalvelut
määritellään uudelleen valtion
antamien raamien rajoissa.
Olen ollut kunnan taloussihteerin kanssa yli kahdessakymmenessä neuvottelussa yksityisten
sairaalapalveluja tuottavien yritysten kanssa. Seudun kunnat
ovat päättäneet tämän kortin
katsoa ja aika näyttää kuinka
tässä käy. Paljon on kuitenkin
pelissä eikä vaivannäkömme
ole ollut turhaa.
Omassa kunnassa ehdokkaat on saatu listoille ja kohta
kuntalaiset pääsevät sanomaan
viimeisen sanansa. Keskustan
teema on huolenpitoa – huomennakin.
Pitkäaikaisena
huolenpitäjänä voin ilokseni
todeta keskustan listan sisältävän uusia huolenpitäjiä. Lista
täyttyi mukavasti ja on harmi,
että kaikki halukkaat eivät tällä kertaa mahtuneet mukaan.
31:stä ehdokkaasta naisia on 15
ja miehiä 16, alle 30-vuotiaita
on viisi. Ehdokkaat edustavat
sopivasti yhteiskunnan eri aloja.

Liki kolmanneksella on yrittäjätausta. Nytkin kunnanhallituksessa on neljä yrittäjää ja
Ypäjän yrittäjien puheenjohtajakin on kunnanhallituksen varapuheenjohtaja. Toivotaan, että
yhteydenpito yrittäjiin voidaan
hoitaa jatkossa tuloksekkaammin jotain muuta yhteistyöväylää hyödyntäen.
Kuntaan on tulossa uusia
huolenpitäjiä ja olen luvannut
olla tukena alkutaipaleella.
Luottamustoimikin edellyttää
kärsivällistä opiskelua ja asioihin perehtymistä eikä siihen
riitä pohjaton halu päästä johtaviin tehtäviin. Maakunnalliset
ja seudulliset päätökset ohjaavat oman kunnan toimia ja siksi
luottamushenkilön alueellisten
verkostojen pitää olla uskottavia. Kuntaa koskevia asioita
hoidetaan yhä enemmän kunnan ulkopuolella.
Oman listamme ehdokkaat
ovat sitoutuneet itsenäisen Ypäjän hyvinvoinnin edistämiseen
vilpittömällä yhteistyöllä. He
tavoittelevat yhteisöllisyyttä,
joka kasvaa myönteisessä ilmapiirissä. Ypäjä on hieno paikka,
jossa on turvallista kasvaa ja
elää.
Ehdokkaamme on erinomainen väylä jatkaa tätä vilpitöntä
ja määrätietoista asioiden hoitoa kotikuntamme parhaaksi
huomennakin.
Hyvää kevään odotusta
Ypäjäläisen lukijoille!
Markku Leppälahti

Tervassa ja napakelkassa

Aiempina vuosina Kulttuulttuu
ri Puomin Ystävänpäiväluistelu on kokenut kovan
kolauksen, kun lumet ja
jäät ovat aina sulaneet liki
olemattomiin juuri ennen
tapahtumaa. Tänä vuonna
myönsimme reaaliteetit ja
nimesimme tapahtuman
Ystävänpäiväulkoiluksi – ja
kas, saimme mitä parhaimmat luistelukelit! Vaikka
pakkanen paukkui kahdessakymmenessä asteessa
alusviikolla, lauantaiksi 11.
helmikuuta saimme sopivan
pikkupakkasen ja tyynen
kelin. Esimerkillinen ulkoilukeli sai väen liikkeelle,
vai olisiko osasyynä ollut
ilmainen, Ypäjän kunnan
tarjoama hernekeitto? Jotkut vitsailivat, että kyllähän
sitä täytyy jaolle tulla, kun
jotakin saa kunnallisveron
vastineeksi.
Loimaan Perinnesuksen
Risto Heinonen ja Jouko
Pukki toivat tapahtumaan

omaa suksitietämystään
sekä napakelkan. Viimeksi mainittu alkaa olemaan
viime vuosien kaltaisten
lämpimien talvien vuoksi
katoavaa ulkoiluperinnettä. Riston napakelkalla voi
huristella niin jäällä kuin
lumella, mutta kesällä se
kuulemma kulkee vähän
huonommin. Napakelkan
turvallisuus oli allekirjoittaneen itse ensimmäisenä
testattava, jotta tilaa uskalsi
antaa muille vauhtipäille : )
Perinnesuksen oli tiedoitettu esittelevän vanhanajan
puusuksien tervaamista.
Tästä innostuneena Hanna
Uusi-Kölli saapui äitinsä
kanssa paikalle vanhan suksiparin kanssa, jotka Risto
ja Jouko x 2 (Muuronen
ja Pukki) tervasivat käden
käänteessä.
Seuraavaksi Loimaan Perinnesuksi
suuntasi tervausnäytöksiä
esittelemään Lahden MMkisoihin. Kulttuuri Puomi

Napakelkka oli huippumenestys, sillä huristelivat niin pienet kuin vähän isomm

VIIDENKYMPIN PAALULLA
Kun viisikymmentä tulee mittariin, niin väistämättä tulee
tehtyä tilinpäätöstä menneistä
(ja ainakin synttärivieraat niistä muistuttavat ja muistelevat).
Mieluummin itse katson eteenpäin tulevaisuuteen, mutta kieltämättä on hyödyllistä tarkastella taaksejäänyttäkin.
Tulin Ypäjälle vuonna 2008
täynnä toiveita ja ideoita. Yllätykseksi itsellenikin tulin valituksi vuonna 2008 valtuustoon,
ainoana vihreänä. Politiikan
polku on yhden valtuutetun
ryhmälle melkoisen kuoppainen. Uutta näkemystä kaivattiin, mutta asioiden läpi saaminen oli vaikeaa. Vihreiden
suosio lisääntyi 2012 vaaleissa.
Olemme pitäneet ääntä, mutta
saaneet myös kunnioitusta ja
kiitosta ajamistamme asioista
ja toimintatavoista. Jos jotain,
niin Ypäjällä on kaivattu avoimuutta ja rohkeutta sanoa asiat
niin kuin ne ovat.
Ypäjällä on hyvät menestymisen ja kehittymisen edellytykset, kunhan voimavarat
otetaan käyttöön. Luonnossa,
eläimissä ja matkailussa on kylämme mahdollisuudet.
Olemme kuitenkin jääneet
polkemaan paikallamme, jonkinlainen saamattomuuden sumu on laskeutunut Ypäjän päälle. Suurin syy on kuntajohdon
vanhakantainen ”näin on aina
ennenkin tehty” -asenne. Elinkeinopolitiikassa pitää lähteä

omista vahvuuksista ja omista
yrityksistä sekä seutukunnallisesta yhteistyöstä. Tarvitaan
muutosta, kannustavaa, innostavaa ja uuttaluovaa ilmapiiriä.
Tuleva vaalikausi on tulevaisuuden kannalta ratkaiseva. Edessä ovat muun muassa
kunnanjohtajan valinta (mieluummin nuori idearikas kuin
kokenut konkari), kirkonkylän
kaava ja koulukysymykset.
Hyvä yhteistyökumppani on
Hevosopisto, jossa toimintatavat johdon vaihtumisen myötä
muuttuneet rehellisempään ja
oikeudenmukaisempaan suuntaan.
Omassa elämässäni Ypäjän
aika on ollut rohkeiden muutosten ja kasvun kausi. Arctic
Milk -meijeriyritys on kasvanut
liikevaihdoltaan 1,6 miljoonan
euron yritykseksi. Tänä vuonna yritys muutti Kiuruvedeltä
Forssaan ja tuo uusia työpaikkoja sekä tuloa seutukunnalle.
Ypäjästä on tullut minulle
koti, tärkeä kylä, jolle toivon
kaikkea hyvää. Syntymäpäiväjuhlat osoittivat, että minut on
täysin kotoutettu tänne. Kiitos
vielä vieraille (koko puoluekirjo oli läsnä), yhteistyö oman
kunnan ja seutukunnan hyväksi
jatkukoon!
Juha Lundström,
kunnanhallituksen jäsen
puh. 0400 883 429, sähköp.
juha.lundstrom[at]articmilk.fi

Hanna Uusi-Kölli (vas.) toi vanhat puusukset tervattavaksi. Hanna oli myös
pukeutunut vanhanajan henkeen villapaitaan.

Pauliina ja Kuutti näyttivät mallia, miten rastiradalla odottavi

YHDESSÄ AJANKUVAA
TALLENTAMAAN KALENTERIN SIVUILLE
Lokakuussa käynnisteltiin
Kulttuuri Puomin toimesta
Ypäjä 2018 -kalenteriprojektia, josta uusi Ypäjän
nuorisovaltuusto on ottanut
kopin aloitettuaan toimintakautensa vuoden alusta.
Kalenterin tiimoilta on jo
suunniteltu aiheeseen sopivia oppitunteja sekä Sirpa
Ryypön ohjaama valokuvauskurssi, jonka ajankohta
tarkentuu kevään aikana.
Oppilaskunnat ovat myös
mukana kalenterimateriaalin keräämisessä.
Kalenterihankkeen tarkoituksena on, että nuoret
(ilman tarkemmin määriteltyä ikärajaa) ottavat valokuvia aiheena ”Minun Ypäjäni
ympäri vuoden”. Kuvat voivat olla esimerkiksi maisemia, niissä voi olla ihmisiä
(kunhan kuvan henkilöt ovat
antaneet suostumuksensa

kuvan julkaisemiseen!) tai
makrokuvia.
Kuvia lisätään Ypäjä
2018 kalenteri -Facebookryhmän kuukausialbumeihin, joista tykkäysten perusteella äänestetään kuvia
vuoden 2018 kalenteriin. Sisältö voi olla muutakin kuin
kuvia. Nuoret voivat myös
lähettää aforismeja, runoja,
piirustuksia, taideteoksia,
sarjakuvia ja kertomuksia joko tähän ryhmään tai
osoitteeseen Ypaja2018@
gmail.com.
Facebook-ryhmään voi
liittyä kuka tahansa, sillä
äänestäjiäkin tarvitsemme.
Valokuvaajien ei tarvitse
olla Ypäjältä, riittää, kun
kuvien ympäristönä toimii
140-vuotias kuntamme.
Kalentereita tullaan myymään loppuvuonna 2017.
Tuotto ohjataan lasten- ja

nuorten kulttuuritoimintaan
Ypäjällä.
Kaikki mukaan tekemään
yhteistä Ypäjä 2018 kalenteria!
OHJEITA KUVAAJILLE:
1. Julkaisemalla kuvan Ypäjä 2018 kalenteri -sivulla tai
lähettämällä kuvasi osoitteeseen ypaja2018@gmail.
com sallit kuvan käyttämisen kalenterissa tai kalenteriin liittyvässä mainonnassa
(esimerkiksi koulujen ilmoitustauluilla).
2. Säilytä alkuperäinen kuva ja pyri ottamaan kuvat
mahdollisimman suurella
resoluutiolla, säätämällä
kuvakoon mahdollisimman
isoksi.
3. Asiattomat valokuvat
poistetaan välittömästi ja
niiden julkaisemisesta tulee
seuraamuksia julkaisijalle.

4. Kuvissa saa olla ihmisiä,
mutta kysythän heiltä myös
luvan kuvan julkaisemiseen!
5. Kuvia saa ladata sivustolle/lähettää sähköpostitse
saman kuukauden aikana
useampia. Nyt siis kamerat
laulamaan! Kaikkien osallistujien kesken arvotaan
palkintoja.
6. Kuvat tulisi ladata niille tarkotettuihin kansioihin,
mutta järjestäjät voivat hoitaa siirtämisen jälkikäteen.
7. Kuvauspaikkana on oltava Ypäjä.
8. Olisi hyvä, että esimerkiksi helmikuussa sivustolle ladattu kuva olisi helmikuussa otettu, jotta näistä
kuvista voidaan valita helmikuun kuva kalenteriin.
Näin saamme ajankuvaa talletettua kalenteriin.
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pyöritetyt ulkoilut

matkin hurjapäät menemään.

kiittää lämpimästi Jouko(j)a
ja Ristoa, ja toivottaa luistavaa pitoa lopputalveksi!
Ystävänpäiväulkoilussa
oli rastirata, jossa oli sekä
toiminnallisia tehtäviä että
tietokilpailukysymyksiä.
Rastirataa pääsi kiertämään
myös Rautarinteessä seurakunnan laskiaistapahtumassa 26. helmikuuta.
Ulkoilutunnelmaa nostatti taustalla soitettu musiikki. Kulttuuri Puomi on
pitänyt kunniakysymyksenä
maksaa aina Teosto-maksut
soitetusta musiikista, ja niin
maksoimme myös tällä kertaa. Musiikin soittamisen
mahdollistivat lopulta Reittosen Tero ja Ansku, kun
todettiin, että luistelukopin
pistorasiasta ei nähtävästi
saakaan sähköä, ja kaiuttimen kytkennätkin olivat vähän hakusessa. Kiitos avualiaalle ”AV-pariskunnalle”
pelastuksesta tukalassa tilanteessa!

Maaliskuussa Kulttuuri
Puomi järjestää Linnateatterin vierailevan esityksen
nimeltä Herra Hakkarainen
harrastaa. Lippuja voi ostaa ennakkoon Ypäjän Apteekista tai varata netistä
IdeaTicketin sivuilta. Esitys
pidetään Kartanon koululla
perjantaina 17. maaliskuuta
kello 18. Ennakkolippuja on
mennyt mukavasti kaupaksi
jo tammi-helmikuun aikana.
Niin ikään maaliskuussa
ohjelmistossa on petotesti,
mutta lehti ilmestynee vasta testiviikonlopun jälkeen.
Petotestissä koiran reagointitapaa erilaisiin eläimiin
(karhu/susi/ilves jne) testataan hajunäyttein. Ajatus petotestistä lähti yhdistyksen
sihteerin Anskun suunnasta.
Kiitos Anskulle kurssijärjestelyistä sekä Ypäjän Yllätykselle mahdollisuudesta
käyttää Pertunkaaren kenttää testiviikonloppuna!
Katriina Reijonen

Alpakat saivat ypäjäläiset liikkeelle
Valokuvaaja ja alpakankasvattaja Sirpa Ryyppö palkittiin joulukuussa 2016
Kulttuuri Puomin toimesta Ypäjän Vuoden Teko-palkinnolla.
Tästä kiitoksena hän päätti puolisonsa, Jarnon, kanssa kutsua ypäjäläiset
tammikuun 8. alpakkatalliin kahville. Samalla väki pääsi tutustumaan
alpakoihin sekä Sirpan työhön ja toimintaan. Parisensataa vierailijaa
saapui innostuneenapaikalle. Tapahtuma sai paljon kiinnostusta myös mediassa.
Sirpa esitteli tapahtumassa myös hyväntekeväisyysprojektinsa
”Anna hyvän kiertää Ypäjällä”. Hän tekee hyväntekeväisyyttä
vuoden aikana mm. vierailemalla vanhusten luona Börje-alpakan kanssa
ja kutsuu mielenterveyskuntoutujaryhmän tilalleen virkistäytymään.
Hyväntekeväisyystempaus huipentuu sunnuntaina 27.8.2017
alpakkatilalla järjestettävään Börjen kymppivee synttäreihin.
Tapahtumasta tulee kansallisestikin kiinnostava ja paikalle on lupautunut
jo useita julkkiksia. Osa tuotosta kohdistetaan hyväntekeväisyyteen.
Lisää tietoa tulossa myöhemmin.
Sirpa toivoo kaikkien ypäjäläisten miettivän omalla kohdallaan,
miten hyvän voisi laittaa kiertämään. Pienet hyvät arjen teot voivat olla
saajalleen suuria ja se voi auttaa jaksamaan eteenpäin.
Jokainen voi kirjoittaa hyvät tekonsa Facebookin Ypäjä-ryhmään otsikolla
Anna hyvän kiertää Ypäjällä. Sieltä hyvät teot kirjataan ylös.
Hyviä tekoja voi kirjata myös paperille tai laittaa
s-postilla kuvaamo@sirparyyppo.fi.

Kuvat on kuvannut Sirpa Ryyppö

ia tehtäviä suoritetaan.

Jouko Pukki, Jouko Muuronen ja Risto Heinonen tervasivat suksia Loimaan
Perinnesuksen pisteellä.

MITÄ VOIN TEHDÄ
TOISTEN HYÖDYKSI?
Otsikossa mainittuun kysymykseen, meiltä voit saada
vastauksen. Olet varmaan
kuullut puhuttavan Eläkeliitosta. Nuoremmalle henkilölle tämä varmaan kuulostaa kaukaiselta ja ehkä
vanhemmallekin henkilölle.
Kuitenkin eläkeliittoon voi
kuulua jo 16 vuotta täyttänyt
henkilö ja yläikärajaa ei ole.
Eläkeliiton paikallisyhdistyksen hallitus kokouksessaan päättää jäsenyydestä.
Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry juhlistaa 35-vuotis
taivaltaan nyt maaliskuussa. Yhdistyksemme toiminta
on vapaaehtoistyötä. Yhdistyksen jäsenet kokoontuvat
säännöllisesti, vähintään
kerran kuukaudessa järjestetään tilaisuuksia päiväpiirin,
tarinatuvan, naistenpiirin,

kirjoittajakerhon ja vapaaehtoistoiminnan merkeissä.
Yhdistys kuuluu Eläkeliiton
Etelä-Hämeen piiriin. Yhteinen joululehti kootaan eri
yhdistysten jäsenten hankkimista yrityksien mainoksista
sekä jutuista ja kuvista. Lehti ilmestyy loka-marraskuun
vaihteessa ja jaetaan jäsenperheille ja lisäksi myydään
kaikille kiinnostuneille.
Yhdistyksen päivä piiri kokoontuu tammi-touko
ja elo-joulukuu, kuukauden
toisena tiistaina. Paikalla on
usein vierailijoina eri alan
osaajia. Naistenpiiri kokoontuu Mäkilän Hilkan johdolla
sitten kuukauden kolmantena tiistaina keskustelemaan
ajankohtaisista asioista. Tarinatupalaiset pohtivat ja
kertovat asioita menneistä

ajasta, Ypäjän eri vaiheista.
Tarinatuvan vetäjänä toimii
Heikkilän Lauri. Kirjoittajakerholaiset kirjoittelevat
muistiin erilaisia runoja ja
tarinoita menneestä Salmin
Martan johdolla jonkun jäsenen kotona.
Päiväpiiri (Keijo Leppänen 050-3636624 tai leppake@gmail.com), Naistenpiiri ja myös Tarinatupa
kokoontuu Veteraanituvalla,
jonka Ypäjän kunta antaa ilmaiseksi paikallisten yhdistysten käyttöön, samoin kuin
mainostuksen ja jutut/kuvat
paikallislehti Ypäjäläiseen.
Tämä on suuri asia yhdistyksille, joilla ei kuitenkaan
ole käytettävissä paljonkaan
euroja.
Yhdistyksen jäsenmaksu
on tänä kuluvana vuonna

15e. Näistä euroista maksetaan piirin osuus, järjestetään jäsenistölle koulutusta
ym. tilaisuuksia. Palataanpa
otsikon kysymykseen. SINÄ voit auttaa ja palvella lähimmäistäsi liittymällä
yhdistyksemme jäseneksi.
Voit toimia vapaaehtoistyössä vanhusten parissa.
Kuunnella, kertoa tarinoita,
paikallishistoriaa unohtamatta. Kirjoittaa muistojasi
ja valokuvata paikallista elämää. Käydä vapaaehtoisten

kanssa juttelemassa palvelukeskuksessa asuvien kanssa,
laulaa heille vanhoja tuttuja
lauluja, he ovat aika usein
yhtyvät lauluusi. He tarvitsevat henkilöitä jotka käyvät
heidän luonaan, vaikka vain
kuuntelemassa heitä. Jos sattuu niin hyvin että vanhus
haluaisi ulos ns. lenkille,
voit sopia hoitohenkilökunnan kanssa asiasta.
Tätä kaikkea voit tehdä,
olitpa sitten nuori, keskiikäinen tai jo varhemmin

syntynyt. Ota siis rohkeasti
yhteys tai poikkea katsomassa kotisivujamme www.
elakeliitto.fi sieltä löydät
linkin sivuillemme. Saat toki yhteyden allekirjoittaneeseen yllä olevan numeron ja
sähköisen osoitteen kautta.
Hyvää Suomi 100 ja EL:n
Ypäjän yhdistys 35 vuotta.
Tule palvelemaan, sinuakin
palvellaan.
Keijo Leppänen
EL:n Ypäjän yhdistyksen
puheenjohtaja
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Uudistuva hevostalous-seminaarissa esillä
alan tulevaisuuden kuvia ja Ypäjä -brändi
Uudistuva
hevostalous
Suomi 100-juhlavuotena-seminaarissa 10.2.2017 Vantaan
Maatalousmuseolla päivän läpileikkaavana teemana olivat
hevosalan arvot ja hevosalan
arvostus.
Hevosten historia peilaa yhteiskunnan muutoksia ja uskomuksia eri aikakausina.
Luonnonvarakeskuksen
Markku Saastamoinen linjasi
hevosalan kehityssuuntia tulevan 100 vuoden aikana. Hevostalous ja sen rakenne eurooppalaistuu ja kansainvälistyy ja on
mukana yhteiskunnassa tuottamassa taloudellista ja henkistä
hyvinvointia entistä näkyvämmin.
Hevostalous rakentuu vastuullisuuden arvolle yhä enemmän, Saastamoinen linjasi.
Hevosyrityksiltä Saastamoinen toivoi uskallusta, rohkeutta

ja positiivisuutta – ja omien
vahvuuksien vahvistamista.
Maaseudulla hevostaloudella on yhä merkityksensä. Tulevaisuuden kuvina on lisääntyvä mixed farming, eli paluu
monitoimisiin maatiloihin ja
maaseutuun, ja hevoset ovat
luonteva osa tätä kokonaisuutta. Hevosalan luonnonläheisyys
on tärkeää luonnon monimuotoisuuden säilymiselle myös
tulevaisuudessa. Kasvatustoiminnan erityinen toimintaa ylläpitävä rooli säilyy.

heilun ja – tapahtumien suurimpana kilpailijana on kotisohva,
eivätkä muut urheilutapahtumat, kuten usein mielletään.
Brändillä haetaan positiivisia
mielikuvia ja voidaan saavuttaa
lisäarvoa toiminnalle. Hevosalalla on useita tunnistettavia
brändejä, esimerkiksi Charme
Asserdal, Vermo, Viesker ja
Ypäjä.
Ypäjän Nurmi liitti mielikuvana välittömästi hevospitäjäksi. Mutta tiedänkö minä muita
samankokoisia kuntia? En todellakaan, Nurmi sanoi.

Luennot ovat katsottavissa tallenteina Uudistuva hevostalous
–hankkeen YouTube - kanavalla.
Luentomateriaalit löytyvät täältä.
Uudistuva hevostalous -tiedonvälitys- ja yhteistyöhanke
on saanut rahoitusta EU-osarahoitteisesta Manner-Suomen
maaseudun kehittämisohjelmasta (2014–20). Projektin
toteutuksesta vastaa HAMK
yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen ja Hippoliksen kanssa.

Karrinpuomin henkilökunta kiittää tiedätte kyllä ketä
ja tiedätte kyllä mistä <3

Teksti: Anne Laitinen

Tarinoita ja tunteita
Urheilumarkkinoinnin asiantuntija Vili Nurmi Haaga-Heliasta kertoi hevosalan profiloitumista urheilumarkkinoinnin
näkökulmasta. Ihmiset eivät
osta tuotetta tai palveluita, vaan
tarinoita ja tunteita. Hevosur-

T a l l i n

p a i k k a

YPÄJÄN KIRJASTON UUTUUSLUETTELO
1 Filosofia. Psykologia.
Rajatieto
Grandell, Ronnie: Itsemyötätunto
Lappalainen, Markku: Miksi aivot sanovat ei: opi uusi tapa
ajatella
Ojanen, Markku: Tunne vai järki: polkuja viisaisiin valintoihin
Viljamaa, Janne: Narsistin lapsena: pitkä tie itsenäisyyteen
Kannisto, Päivi: Vapaana elämisen taito
2 Uskonto
Suomalaisten pyhiinvaellukset
keskiajalla: kun maailma aukeni
Tilli, Jouni: Suomen pyhä sota:
papit jatkosodan julistajina
Pulkkinen, Risto: Suomalainen
kansanusko: samaaneista saunatonttuihin
3 Yhteiskunta
Junttila, Niina: Kavereita nolla:
lasten ja nuorten yksinäisyys
Korkman, Sixten: Väärää talouspolitiikkaa: talouden kriisit ja
opilliset kiistat
Erityisopetuksesta oppimisen ja
koulunkäynnin tukeen
Haanpää, Päivi: Sanataideohjaajan opas
Hüther, Gerald: Jokainen lapsi
on lahjakas
Lehtinen, Erno: Kasvatuspsykologia
Martinez, Abarca, Terhi: Loikaten leikkiin, rohkeasti rooliin!
draamakasvatusta 1-7 vuotiaille
Tompuri, Merja: Tenavat tasapainoon: näin autat lasta säätelemään vireyttä ja kuormitusta
4 Maantiede. Matkat.
Kansantiede
Kemppainen, Kullervo: Lumikuru: tarinoita ja kuvia saariselän
tuntureista ja eräretkeilystä
Jussila, Matti: Juusto muotissa
5 Luonnontieteet.
Matematiikka. Lääketiede
Valtaoja, Esko: Ensimmäinen
koira kuussa. kootut kolumnit
Kesäläinen, Tuomo: Suomen
luolat
Kesäläinen, Tuomo: Suomen
rotkot
Huhta, Ari-Pekka: Talventörröttäjät: Suomen luonnonvaraiset
ruohot ja heinät talvella

Leppälahti, Merja: Kasvit entisajan elämässä
Lounais-Hämeen luonto
Nummi, Petri: Majavan lammella
Aro, Eliina: Väriä ja voimaa:
parhaat ruokavaliot diabeteksen
hoidossa ja ehkäisyssä
Irti murehtimisesta
Suvikumpu, liisa: Suomalaiset
kylpylät. kotimaisen kylpyläkulttuurin historia
6 Tekniikka. Talous. Käsityö.
Maa- ja metsätalous.
kotitalous. Liiketalous
Marimekko: suuria kuvioita
Kaila, Panu: Talotohtorin värikirja: värin valinta ja perinteiset
pigmentit
Huldén, Lena: Minikarjaa: hyönteiset ruokana
Jormanainen, Juha: Suomalainen
rapukirja
Manninen, Kirsti: Omat avaimet:
Maa- ja kotitalousnaisten yhteistyön ja neuvonnan historiaa
Tuominen, Kirsi: Kaikki kompostoinnista ja maanparannuksesta
Järvinen, Miikka. Apukokki
maailmalla
Kondo, Marie: KonMari: iloa
säkenöivä järjestys
7 Taiteet. Liikunta
99 kissaa, kattia, kollia ja kisua
Ang, Tom: Valokuvan historia
Immonen, Visa: Kirkkojen ja
kartanoiden kätköistä
Hulmi, Juha: Lihastohtori
Ismail, Atik: Ammattina jalkapallo: suomalaisfutaajat maailmalla
Swoop: Radio Valtavirtaa
86 – 89 Kirjallisuustiede.
Kielitiede. Kielet
Dieckmann, Maijaliisa: Kirja ja
lettupannu: lastenkirjailija muistelee
Kotimaisia nykykertojia
Mazzarella, Merete: Sielun pimeä puoli: Mary Shelley ja Frankenstein
Nevanlinna, Arne: Arne: oman
elämän kintereillä
Rahikainen, Agneta: Edith: runoilijan elämä ja myytti

9 Historia
Aalto, Ilari: Matkaopas kes-

kiajan Suomeen
Kaakinen, Erkki: Kehräämö, kutomo ja tehtaan väki
Kanervo, Pirkko: Jäi vain nimi
sankarin: johannekselaiset toisessa maailmansodassa
Keskisarja, Teemu: Tolvajärven
jälkeen: suurtaistelun ihmisten
historia
Knapas, Rainer: Karjalan kunnailla: matkoja kulttuuriin ja historiaan
Verigin, Sergei: Pettureita vai sodan uhreja: yhteistyö vihollisen
kanssa Karjalassa
Vihavainen, Timo: Ryssäviha:
Venäjä-pelon historia
Suistola, Jouni: Sodassa vieraalla maalla: suomalaiset Turkin
sodassa
Keskisarja, Teemu: Kirves: Toivo Harald Koljosen rikos ja rangaistus
Lounasmeri, Lotta: Vallan ihmeellinen kekkonen: katseita
erääseen presidenttiin
Uolamo, Seppo: Kahdesti alasammuttu: lentomestari Pauli
Lahtonen
Aikuisten kaunokirjallisuus
80 83 Kaunokirjalliset
sekasisältöiset teokset. Runot
Tabermann, Tommy: Elämä ottaa kädestä: sanoja siitä mitä
ihmisyydeksi kutsutaan
Oksanen, Aulikki: Helise, taivas! valitut runot
84 Kertomakirjallisuus
(J = jännitys, E = eräkirjat, SF =
fantasia/scifi, R = rakkaus, S =
sota, NOV = novellit)
Child, Lee: Kovassa koulussa(J)
Ekman, Kerstin: Huijareiden paratiisi
Heinonen, Tapani: Kuka heilutti
pesäpuuta
Hirttiö, Kalevi: Pitkä riiputus:
eränovelleja(E)
King, Stephen: musta torni(J)
Kähkönen, Sirpa: Tankkien kesä
Le Guin, Ursula K: Neljä anteeksiantoa
O`farrell, Maggie: Varoitus tukalasta helteestä
Paxal, Tom: Tähtäimessä
Poznanski, Ursula: sokeat
linnut(J)
Raud, Rein: Rekonstruktio
Reasoner, James: Paholaisen siivet: ja muita jännitysnovelleja(J)

JÄRJESTYKSENVALVOJAN
KERTAUSKOULUTUS

Ruffalo, Luiz: Rutosti Hevosia
Saisio, Pirkko: Signaali
Snellman, Anja: Lähestyminen
Sveen, Gard: Pimeän sylissä(J)
Turunen, Heikki: Karjalan kuningas
Valkoiset varpaat.
kauhutarinoita(NOV)
Waris, Helena: Entropia
Wennström, Annica: Lapinkylä:
sukutarina
85 Kuvakirjat. Sarjakuvat
Yli-Erkkilä, Markku: Raili ja revontulet: reipas Suomi-kirja
Pratt, Hugo: Karibian mies
Lasten ja nuorten
tietokirjallisuus
Anttila, Juhani: Popin ja Pikkukarhun avaruusmatka
Kuisma, Titta: Lapsen oma luontoretki: seikkailuja mökkimaisemissa
Baklien, Anja: Ensimmäinen lintukirjani
Casta; Stefan: Perhoskirja
Hiittu, Matti: Uusi kuorma-autokirja
Cruz, Carlos da: Täyttä laukkaa
maailman ympäri
Chevannes, Sabrina: Shakin
kiehtova maailma
Lasten ja nuorten
kaunokirjallisuus
(H=hevoskirja, SF=scifi ja
fantasia, K=kauhu, NA=nuorille
aikuisille)
Aho, Elisabeth: Santun safariseikkailut
Dieckmann, Maijaliisa: Ville
Romunen ja mummo konnien
kintereillä
Erkintalo, Jenni: Värejä Meressä
Everest, D. D: Archie Greene ja
alkemistin kirous
Hunter, Erin: Keltahampaan
salaisuus(SF)
Itkonen, Jukka: Sirkusjuna saapuu
Kokko, Tatu: Rob McCool ja
Krimin jalokivi
Rowling, j. K: Harry Potter ja
kirottu lapsi(SF)
Tuomola, Johanna: Vaarallinen
vakoilu
Kirjastoon on saapunut uusia
lasten kuvakirjoja
www.lounakirjastot.fi

15.–16.3.2017 klo 17–21
Kartanon koululla
Hinta 75€ (tabletti mukaan tai
tulosta materiaali poliisi.fi
-> luvat -> yksityinen turvallisuus ->
materiaalit)
Kouluttajana
SAFE WAY/Kimmo Nurkse
Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset
10.3 mennessä 050-4339002 Riina
Järj. Ypäjän vapaa-aikatoimi

Ypäjän Kuntavaalipaneeli
järjestetään lauantaina 25. maaliskuuta Pertunkaaressa. Kahvitarjoilu alkaa klo 12.30 ja paneeli klo
13. Paneeliin on kutsuttu kaikista ehdokkaita ehdolle
asettaneista puolueista puhuja.
Toivotamme teidät kaikki tervetulleiksi!
Ypäjän Yrittäjät ry

RETKI

SÄRKÄNNIEMEEN
LA 1.4.2017

Lähtö klo. 9.30 pysäkin paikalta. Paluu n. 17.00.
Matkan hinta 10€, parkourkerholaisilta 5€
(maksetaan autossa). Lipun (16€) jokainen ostaa itse.
Ilmoittautumiset
050 4339002 Riinalle ma 20.3 mennessä.
järj. vapaa-aikatoimi

Kyläläisten Kuuntelua-rupatteluhetki
Karrinpuomissa 3.2.2017
Paikalla oli kivasti ihmisiä, mutta kysymyksiä esitettiin vähäisesti!
Tästä johtuen kysymyksiä saakin nyt esittää vaaleihin asti kirjallisesti
omalla nimellä tai ilman, kohdistettuna tietyille henkilöille tai ihan vaan
yleisesti nykyisille luottamushenkilöille sekä uusille vaaliehdokkaille.
Viimeinen kysymysten jättöpäivä on 20.3.2017
ja kysymykset vastauksineen pyrimme
toimittamaan Huhtikuun Ypäjäläiseen!
Osa kysymyksistä käydään läpi Pertunkaaren urheiluhallissa
järjestettävässä Kuntavaalipaneelissa 25.3.2017.
Huom! Ravintola Karrinpuomi on kaikin tavoin
sitoutumaton ja puolueeton paikka!
Keskustelutilaisuudet tai kysymyslaatikot eivät ole ravintolan omia
tapahtumia, vaan ne ovat tapahtumia muiden tapahtumien joukossa.
Ravintola haluaa pysyä jatkossakin puolueettomana ja sitoutumattomana paikkana. Oli puoluekantasi, ihonvärisi tai muut mielitekosi
tai suuntautumisesi mitkä tahansa, olet aina lämpimästi tervetullut
viihtymään paikalliseen olohuoneeseen!
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VAALITANSSIT

YPÄJÄN YLLÄTYKSEN JUMPPATARJONTA
PERTUNKAARESSA 9.1.– 31.5.2017

Ypäjän Seuraintalolla
11.3.2017 klo 19.00 – 23.00
Tahdit antaa Tanssiyhtye Desiree

Maanantaisin:

uīeƟsta voit ostaa makeaa ja suolaista.
Arpajaisissa yllätyspalkinto!
Ilmainen sisäänpääsy.

Ypäjän Kokoomuksen

Järj. Ypäjän SDP, mukana Vihreät ja Kokoomus

VAALITORITAPAHTUMAT
Ypäjän torilla

lauantaina 25.3., 1.4. ja 8.4. klo 10.00 – 12.00.
Tervetuloa keskustelemaan ehdokkaiden kanssa
ajankohtaisista asioista!
Tarjoilua.

TERVETULOA YPÄJÄN TORILLE
Keskusta

11.3.2017 klo 10 alkaen
paikalla yrittäjinä toimivia kunnallisvaaliehdokkaita.
Torilla jaetaan mm. ämpäreitä, porkkanoita, omenoita, mahdollisesti myös kone-esittelyä ja poniajelua.
klo 13.30 vierailee tuleva perhe- ja peruspalveluministeri, kansanedustaja Annika Saarikko
Kahvitarjoilu
18.3.2017 klo 10 alkaen
paikalla nuoria kunnallisvaaliehdokkaita ja
heidän järjestä mää ohjelmaa ja tarjoilua
25.3.2017 klo 10 alkaen
paikalla kunnallisvaaliehdokkaita ja
kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila
Kahvitarjoilu
ഩ1.ϰ.2017 klo 10 alkaen
paikalla kunnallisvaaliehdokkaita ja
heidän järjestämää tarjoilua
ഩ8.ϰ.2017 klo 10 alkaen
paikalla kunnallisvaaliehdokkaita ja
tarjolla syötävää ja juotavaa
Keskustan Ypäjän kunnallisjärjestö ry.

Lasketteluretki

Rukalle
Lähtö
to 23.3.2017
klo 16 Pysäkin paikalta

Irtiotto arjesta!

Paluu
su 26.3.2017 illalla

Hinta 200€ sisältää: kuljetuksen, majoituksen,
vakuutuksen, ruokailut kohteessa
(aamupalat x3 ja päivällinen x2)
Muuta huomioitavaa:
– välineet, hissiliput ja muut aktiviteetit jokainen
kustantaa itse
– alle 12v vain aikuisen seurassa
– liinavaatteet tarvitaan mukaan tai ne voi vuokrata
paikan päältä
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
ti 7.3.2017 mennessä Riinalle 050 4339002

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; perVRQDOWUDLQHU#\SDMDQ\OODW\VÀ WDL )%VLYXQ $QQLNDQ
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:

Tuleva perhe- ja peruspalveluministeri,
kansanedustaja Annika Saarikko on tavattavissa
Ypäjän torilla lauantaina 11.3.2017 klo 13.30 alkaen
Kansanedustaja, keskustan varapuheenjohtaja
Antti Kurvinen vierailee Ypäjällä Veteraanituvalla
tiistaina 21.3.2017 klo 17.00-18.00
Kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila on tavattavissa
Ypäjän torilla lauantaina 25.3.2017
Tervetuloa tapaamaan tulevaa ministeriä
ja kansanedustajia
sekä kunnallisvaaliehdokkaitamme!
Tilaisuuksissa kahvitarjoilu
Keskustan Ypäjän kunnallisjärjestö ry.

Keskusta

järj. vapaa-aikatoimi

Liikuntatapahtumia
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

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.

Torstaisin:
OHJATTU KUNTOSALI ELÄKELÄISILLE
* klo: 16.30–17.30
OHJATTU KUNTOSALI MUUT
(kiertoharj.) * klo: 17.30–18.30
*Vähintään 5 osallistujaa niin tunti toteutuu, max 8 hlö
Jäsenet joilla henk.koht.
kuntosalikortti: 5€ krt.
Muut/ ilman kuntosalikorttia: 10€ krt
Jäsen jolla ei henk.koht. kuntosalikorttia: 8€ krt

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
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Kuusjoenkulman kyläyhdistyksen
tulevia tapahtumia 2017:
Ypäjän Hevosystäväinseuran

VUOSIKOKOUS
torstaina 6.4.2017 klo 19.00
Ravintola Karrinpuomissa
Asialistalla sääntöjen määräämät asiat sekä
– Vuoden Hevosen 2016 palkitseminen
– Seuran jäsenten v. 2016 kasvattamien varsojen
huomioiminen
– Tietoa toukokuun Työmestaruuskilpailusta, kansainvälisestä viikonlopusta ja valmistelutalkoista
– Kakkukahvit
– Seurustelua
TERVETULOA!
Johtokunta

Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela Ja Ypäjä

NAISTENPÄIVÄRISTEILY

7.– 8. 3. 2017 Viking Grace
Ilmoittautuneille tiedoksi:
Bussi satamaan tiistaina 7.3 klo 18:45
Ypäjä Pysäkin paikka ( ent. matkahuolto )
Maksu 65 e peritään bussissa.
Tervetuloa.

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Maaliskuun toimintaa
Päiväpiiri Veteraanituvalla 7.3.2017 klo 12.00–16.00
Naistenpiiri Veteraanituvalla 21.3.2017 klo 13.00–16.00
Tarinatupa Veteraanituvalla 24.3.2017 klo 13.00–15.30

Voimavarana opisto
Lasinmaalauskurssi (omakustannekurssi)
Pe 24.3.-7.4. klo 17.30-20.30 Humppilan yläasteella, kurssinro
110301.
Opettaja: Teija Kaivoluoto. Kurssimaksu 48 € + Polttomaksu 5 €.
Ilm. viim. 17.3.
KEVÄTJOOGA (omakustannekurssi)

To 6.4.–18.5. klo 17.30 – 19.00 Paanan koulu, Jokioinen
(kurssinro 830105)
To 6.4.–18.5. klo 19.30 – 21.00 Humppilan työväentalo
(kurssinro 830118)
Opettaja: Terhi Ryösä, Kurssimaksu 36 €, Ilm. viim. 3.4.

TILKKUVIIKONLOPPU (omakustannekurssi)

Pe 5.5. klo 18–21, la 6.5 klo 9–17 ja su 7.5. klo 9–15
Paanan koulu, Asemakuja 1, Jokioinen (kurssinumero 110408)
Kurssimaksu 60 €. Ilm. viim. 21.4.

VOILEIPÄKAKKU

Lauantaina 6.5. klo 10–14
(HUOM! Päivämäärä vaihtunut alkuperäisestä!)
Ypäjänkyläntie 842, Ypäjänkylän Seuraintalo
(kurssinumero 810214)
Opettaja: Minna Lax, Kurssimaksu 16 € + tarvikkeet opettajalle.
Ilm. viim. 28.4.
Tule tekemään voileipäkakku. Kurssilla opitaan voileipäkakun
tekemisen perusasiat ja valmistetaan lihavoileipäkakku. Pääset
myös tutustumaan erilaisiin koristelutyyleihin.
Ilmoittautumiset suoraan netissä:
https://www.opistopalvelut.fi/jokilaani
tai opiston toimiston kautta p. 03-41827402.

Vuosikokous su 9.4.2017 klo 14.00 Tuottajain tuvalla
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu ! Tervetuloa!
Kesäretki 17.6.2017 järjestetään Viikinsaareen (Tampereella), jossa teatteriesitys “Mies, joka ei osannut
sanoa ei”. Matka taittuu Hopealinjan laivalla ja ruokailu
on Ravintola Viikinsaaressa.
Toisena vaihtoehtona Särkänniemi koko päivän huvitteluretki. Retkestä tarkemmin huhti- ja toukokuun
Ypäjäläisessä.

Suomen Keskusta r.p:n
Ypäjänkylän paikallisyhdistys ry.

VUOSIKOKOUS
Ypäjänkylän Seuraintalon takkahuoneella
sunnuntaina 12.3.2017 klo 18:00
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa mukaan kaikki toiminnastamme kiinnostuneet.
Johtokunta

Haavin aamut, kaikille ypäjäläisille tarkoitetut avoimen
toiminnan aamupäivät keskiviikkoisin ja torstaisin, ovat
SPR:n Ypäjän osaston hoidossa. Kierrätyspisteessä
on runsaasti vaate- ja taloustavaraa, leluja ja kirjoja.
Voit tuoda itsellesi tarpeetonta kiertoon ja ottaa mukaasi maksutta jos löydät jotain sopivaa.
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.
Lisätietoja: Satu Leppälahti p. 050 363 0508 tai
Eeva Mikkola p. 050 370 6867

14.3.2017 klo 13.00 Veteraanituvalla.
Hallitus klo 12.00.
Käsitellään v. 2016 tilinpäätös ja toimintakertomus. Lisäksi myönnetään ero hallituksen jäsenelle ja valitaan
uusi jäsen hallitukseen. Vierailijana piirin edustaja.
Kahvitarjoilu klo 12.30 alkaen. Tervetuloa.
Hallitus

tiehoitokunnan kokous
Pidetään perjantaina 17.3.2017 klo 18.00 Ypäjän
Osuuspankin kokoustilassa. Kokouksessa käsitellään
sääntöjen määräämät asiat. Tieyksikköluettelo on
nähtävillä kokouksessa. Osakkaat, tervetuloa kokoukseen!
Tiehoitokunnan hallitus

Lehtolan yksityistiekunnan

sääntömääräinen vuosikokous
pidetään perjantaina 17.3. 2017 klo 18, Kirsti ja Heimo
Saarasella, Lehtolantie 79.

Ypäjän Riistamiehet Ry

VUOSIKOKOUS
su 12.3.2017 klo 14.00 Ypäjänkylän Seuraintalolla.
Käsitellään sääntöjen määräämät ja muut esille tulevat
asiat sekä valitaan johtajat syksyn 2017 hirvieläinjahtiin.
Johtokunta

- 729
Sääntömääräinen

Hoitokunnan pj. Tuomo Mäkeläinen

Levän ja Kartanonkylän yhteisen maa-alueen
RN:o 981-878-1-0 OSAKKAIDEN KOKOUS
Pidetään perjantaina 17.3.2017 klo 18.30 Ypäjän
Osuuspankin kokoustilassa. Kokouksessa käsitellään
v. 2016 tilinpäätös. Valitaan laidunalueen asioiden
hoidosta vastaava asiamies sekä hallitus (neljä jäsentä). Muut esille tulevat asiat.
Olavi Rassi, laidunalueen asiamies

KEVÄTKOKOUS
Paijalla maanantaina 13.3 klo 19.00
Sääntöjen määräämät asiat ja toiminnan suunnittelua.
Johtokunta
PS. Ilmoitathan osallistumisestasi viestillä 9.3 mennessä tarjoilun onnistumiseksi 050 3803479/Riina

Keskusta Ypäjän eteläinen
paikallisyhdistys ry
sääntömääräinen VUOSIKOKOUS
13.3.2017 klo 18.30 Veteraanituvalla, os. Perttulantie
7. Käsitellään v. 2016 tilinpäätös ja toimintakertomus.
Tervetuloa!
Hallitus

Ypäjän Yllätys palkitsee
– Urheilijan tulee olla Ypäjän Yllätys ry:n
jäsen sekä edustaa Yllätystä ko lajissa.
– Sijoittua sijoille 1-3 Piiri- / Alue-tasolla,
SM-, PM– tai sitä korkeammalla tasolla.

HAAVIN AAMUT

sääntömääräinen VUOSIKOKOUS

Levän yksityistien

1. URHEILUSSA MENESTYMISESTÄ

SPR:n Ypäjän osaston

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

2. AKTIIVIESTA LIIKKUMISESTA
– Henkilön tulee olla Ypäjän Yllätys ry:n jäsen
sekä edustaa Yllätystä ko lajissa / lajeissa.
– Aktiivisen liikkujan tulee osallistua vähintään
10 krt urheilu– tai liikuntatapahtumaan
(esim. juoksu / yleisurheilu / lentopallo)
kalenterivuoden aikana.

”Hakulomakkeita sekä ”toimintapäiväkirjoja”
saa seuran FB-sivuilta tai
Pertunkaaren liikunta hallin ilmoitustaululta.
Lomakkeiden palautus 15.3.2017 mennessä
Pertuntie 5, 32100 Ypäjä tai
liikuntavastaava@ypajanyllatys.fi

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry 35 v.
Juhlistamme taivalta Ypäjän seurakuntakodilla lauantaina
18.3.2017
klo 12.00 vastaanotto ja kakkukahvit
klo 13.00 Ypäjän musiikkiteatterilaisten kombo-ryhmä sekä
kunnan ja seurakunnan tervehdykset.
Juhlapuhe, Anssi Kemppi Eläkeliiton toiminnanjohtaja.
Ansiomerkit
Runoilevana juontajana Olla-Riitta Aarikka.
TERVETULOA!

Ypäjän Pienviljelijäyhdistys ry:n

VUOSIKOKOUS
pidetään Ilpo Mäkeläisellä maanantaina 20.3.2017
klo.19.00 Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Johtokunta
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Ypäjän Kokoomus ry:n

VUOSIKOKOUS
ma 20.3.2017 klo 18.00 Veteraanituvalla.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Rajalahden yksityistien

VUOSIKOKOUS
Tiistaina 21.3.2017 klo 19.00
Kokouspaikka: Ypäjän OP:n kerhohuone
Kurjenmäentie 2, 32100 YPÄJÄ
Maksuunpanoluettelo nähtävillä Jouko Laaksolla,
Rajalanmäentie 93
Hoitokunnan pj. Jouko Laakso

Ypäjän Maamiesseura ry.

YPÄJÄN KUNTA JÄRJESTÄÄ

RIISTARUOKA KURSSI
Järjestämme torstaina 30. maaliskuuta
Ypäjänkylän seuraintalolla klo 18:00.
Valmistamme ruokia peurasta, hirvestä, fasaanista ja
jäniksestä. Sitovat ilmoittautumiset Hanna Korpelalle
p. 0400 783 925. Tarvikemaksu 10 €
Tervetuloa
Ypäjän eteläiset ja
Ypäjänkylän maa- ja kotitalousnaiset
p.s. Tulossa huhtikuussa Artmiinassa
Loimaalla helmikoriste ilta.

YPÄJÄN KOTISEUTUYHDISTYS RY:n

KEVÄTKOKOUS
pidetään keskiviikkona 29.3.2017 kello 18.00 alkaen Veteraanituvalla, Perttulantie 7 Ypäjä.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu. TERVETULOA
Hallitus
Hallitus kokoontuu
torstaina 16.3.2017 klo 18 Veteraanituvalla

MLL Ypäjän paikallisyhdistys ry
sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS
pidetään torstaina 30.3.2017 klo 18 Veteraanituvalla.
Hallitus kokoontuu klo 17.30
Kahvitarjoilu! Tervetuloa!
MLL hallitus

metsänhoitoyhdistys
LOIMIJOKI

Ota yhteyttä kaikissa metsäasioissa metsänomistajan omaan
asiantuntijaan!
Ypäjän alueella sinua palvelee
Heimo Aaltonen, puh. 0400-534 571.
Tulossa metsänomistajatapahtuma 18.3., lue lisää maaliskuun jäsenlehdestä.

Ypäjän Eteläinen Maamiesseura tarjoaa
jäsenilleen seuraavia palveluja
vuonna 2017
Kesantomurskain
20 €/ha
Simo Vali
0400 459 081
Kultivaattori
16 €/ha
Simo Vali
0400 459 081
Lautasmuokkain, Multiva 20 €/ ha
Samu Heikkilä 045 633 9847
Lietekärry (uusi)
7 €/kuorma Matti Alanko 050 347 9045
Lannan tarkkuuslevitin, 10 €/0 pt Samu Heikkilä 045 633 9847
Fliegl, täyttää EN 13080 vaatimukset
Mikäli kone palautuksen jälkeen vaatii erityistä siivousta (esim. paalinaruja kelassa), pidätämme oikeuden laskuttaa 100 euroa (+alv 24
%) jälkisiivouksesta.
-------------------------------------------------------------------------Lajittelu
18 €/tonni Raimo Suonpää, 041 432 3954
Lajittelu, erikoiskasvit 21 €/tonni Raimo Suonpää, 041 432 3954
Peittaus
60 €/tonni Raimo Suonpää, 041 432 3954
Maanäytekaira
maksuton
Ruuhkien välttämiseksi toivomme jäsenten varaavan lajittelunsa
hyvissä ajoin.
-------------------------------------------------------------------------Kaikkiin yllä mainittuihin hintoihin lisätään ALV 24 %.
Klapikone,
PALAX KS 35 S TR
45 €/ päivä Matti Alanko
Klapikone, SuperPilke 40€ / päivä Matti Alanko
Klapikonehinnat sisältävät ALV 24 %

050 347 9045
050 347 9045

Suomen Punaisen Ristin
Ypäjän osaston

KEVÄTKOKOUS
torstaina 30.3.2017 kello 19.30 kirjastossa.
Esillä sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Yrittäjien iltapäiväkahvitilaisuus
maanantaina 6.3.2017 kello 14.00
Valtuustosalissa
Paikalla myös Hevosopiston, Hippolis ry:n ja LUKE:n edustajat.
Tervetuloa!
Ypäjän kunta

Työpaja Vieteri
Työpaja Vieteri juhlistaa synttäreitään (1v) avoimilla ovilla.
Toivotamme teidät tervetulleiksi tiistaina 21.3 klo 11–14 välisenä aikana osoitteeseen Muuntajantie 3 A 3, jolloin ovemme
ovat avoinna kaikille kiinnostuneille. Käy myös tutustumassa
Facebook sivuihimme (Työpaja Vieteri) joiden kautta saat tietoa toiminnastamme (mm. kierrätyspiste Rättikitistä )
Tervetuloa tutustumaan t. Vieterin väki

Siljan
13.3.2017

TORSTAINA 16.03.2017
Lähtö Ypäjän torilta 16.03.2016 klo 10.00 ja
paluu Forssasta noin klo 12.30.
Matkan hinta on 11 euroa/henkilö.
Forssassa taksi ajaa kauppakeskuksiin
(Prisma, Citymarket) ja tarpeen mukaan Forssan keskustaan.
Ilmoittautuminen asiointimatkalle
Taksi Tuomas Sirénille puh. 040-757 5833.

Perus- ja kohdeavustukset
liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimintaan
vuodelle 2017

VUOSIKOKOUS
tiistai 21.3.2017 klo 19.00 Seuraintalon takkahuoneella. Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa!
Johtokunta

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN

satutunti
kirjastolla

Sivistyslautakunta julistaa haettavaksi avustuksia
seuraavasti:
Perusavustukset
Perusavustuksia myönnetään varsinaisen toiminnan
tukemiseen. Perusavustushakemukseen tulee liittää
toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
edelliseltä toimintavuodelta, toimintasuunnitelma ja selvitys siitä, mikä on perustoimintaa, johon avustusta haetaan, sekä talousarvio vuodelle 2017. Mikäli kyseessä
on uusi hakija, tulee hakemukseen liittää yhdistyksen
säännöt.
Nuorisotoimen avustuksia voidaan myöntää ypäjäläisille
yhdistyksille ja yhteisöille, lapsille ja nuorille suunnatun
toiminnan tukemiseen.
Liikuntatoimen avustuksia voidaan myöntää urheiluseuroille.
Kulttuuritoimen avustuksia voidaan myöntää ypäjäläisille
yhdistyksille ja yhteisöille sekä yksityisille henkilöille kulttuuripalvelujen tuottamiseen ypäjäläisille.
Perusavustukset on haettava kunnan kotisivulta
(www.ypaja.fi) tai kunnanviraston palvelupisteestä
saatavalla lomakkeella.
Sivistyslautakunnalle osoitetut hakemukset liitteineen tulee jättää 31.3.2017 mennessä osoitteella Ypäjän kunta,
sivistyslautakunta, Perttulantie 20, 32100 YPÄJÄ.
Kohdeavustukset
Kohdeavustuksia myönnetään erilliseen, varsinaisen
perustoiminnan ulkopuoliseen toimintaan, esim. kertaluontoisten tapahtumien järjestämiseen, projekteihin tai
kalustohankintoihin.
Kohdeavustushakemukseen tulee liittää toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä
toimintavuodelta, mikäli niitä ei ole toimitettu perusavustushakemuksen yhteydessä, sekä suunnitelma avustuksen käytöstä.
Kohdeavustukset maksetaan kuitteja vastaan.
Kohdeavustukset on haettava kunnan kotisivulta
(www.ypaja.fi) tai kunnanviraston palvelupisteestä saatavaIla lomakkeella (sama lomake kuin perusavustuksissa).
Kohdeavustushakemuksia voi jättää pitkin toimintavuotta
20.11.2017 saakka osoitteella Ypäjän kunta, sivistyslautakunta, Perttulantie 20, 32100 YPÄJÄ.
Lisätietoja antaa Heikki Vainio puh. 050-5747740 tai
heikki.vainio@ypaja.fi
Sivistyslautakunta

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.

17.30–18.30
T a l l i n

p a i k k a
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Ikäihmisille ohjausta ja neuvontaa
Palveluohjauksen päällikkö Marjatta Palojärvi tavattavissa
Ypäjän kunnantalolla klo 12–15 seuraavina aikoina
Ma 20.3.2017
Ti 25.4.2017
Ma 29.5.2017
Forssan seudun
hyvinvointikuntayhtymä





Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä tarjoaa kesällä 2017 kesätyöpaikan 60
15–17 -vuotiaalle nuorelle. Kesätyön hakuaika on 1.–31.3.2017. Haku tapahtuu
osoitteessa www.fshky.fi/meille-toihin/kesatyot.
Kesätyöpaikkamme sijaitsevat
Vammaispalveluissa:
Vanhuspalveluissa:

Sairaalassa:

Ypäjän Nuorisovaltuusto
.XWVXXNDLNNLLQQRNNDDWMDSROLWLLNDVWDNLLQQRVWXQHHWQXRUHW
VHNlDLNXLVHW

Asiakkaiden kanssa ulkoilu, askartelu ja seurustelu.
Asiakkaiden avustaminen ulkoilussa, ruokailussa ja
arkipäivän toimissa hoitajan kanssa sekä muut siivous- ja
avustavat tehtävät.
Pakkaus- ja arkistointitehtävät

Kesätyöntekijöiden työsuhde : 2 viikon työsuhde (10 työpäivää, 30 h/viikko)
4 viikon työsuhde (20 työpäivää, 30 h/viikko)

3DLNDOOHRQNXWVXWWX<SlMlOlLVWHQSXROXHLGHQQXRULPSLD
HKGRNNDLWD

KUNTAVAALIEN 2017 KOTIÄÄNESTYS
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
Ypäjän kunnassa toimitetaan kuntavaalit sunnuntaina 9. 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

ENNAKKOÄÄNESTYS
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
torstai
klo 9–17
maanantai
perjantai klo 9–14.30
tiistai
KESKUSVAALILAUTAKUNNAN OSOITE

klo 10–15
klo 9–15
klo 9–18

Keskusvaalilautakunnan osoite on Perttulantie 20, 32100 YPÄJÄ
Ypäjällä 23.1.2017
YPÄJÄN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

9LLPHLQHQ.HYlWMXKOD
.XYDHOPDHQWLVDMDQNRXOXQNl\QQLVWl 
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Lisätietoja: Milla Ahtiainen, hr-assistentti 03-4191 4053/milla.ahtiainen@fshky.fi

VAALIPANEELIIN 11.3
.DUWDQRQNRXOXOOHNORDONDHQ

+\UV\QSLLULQ
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Kesätöihin Ypäjän kunnalle
Ypäjän kunnan työyksiköt tarjoavat nuorille mahdollisuuden tutustua työelämään. Kesätöitä on tarjolla vuosina 1996 – 2001 syntyneille koululaisille, opiskelijoille
ja muille työtä vailla oleville nuorille mm. varhaiskasvatuksessa, vapaa-aikapalveluissa, puhtaus- ja ruokapalveluissa sekä teknisellä toimella. Lisäksi ypäjäläisillä
nuorilla on mahdollisuus hakea töihin FSHKY:lle vammais- ja vanhustyöhön (Huom! erillinen linkki).
Työsuhteet ajoittuvat kesä-, heinä- ja elokuulle, työsuhteen pituus on kaksi tai neljä viikkoa. Työaika on kuusi
tuntia päivässä. Kesätyöntekijöiden arvonnassa huomioidaan ensisijaisesti nuoret, jotka eivät olleet kesällä
2016 Ypäjän kunnan palveluksessa.
Työhakemuksen saa tulostettua Ypäjän kunnan Internet-sivulta tai paperisen version voi noutaa kunnanvirastosta. Muistathan että työhakemuksella annat
työnantajalle tärkeän ensivaikutelman itsestäsi!
Pyri hakemuksessa vastaamaan kaikkiin esitettyihin
kysymyksiin, jotta esimiehillä on Sinusta ja kiinnostuksesi kohteista tai työhön tulemisen mahdollisuuksista riittävästi tietoa. Lisätietoja kesätöistä antaa,
nuoriso-ohjaaja Maija Kemppainen puh. 050 574 7732,
maija.kemppainen@ypaja.fi
Infotilaisuus nuorten kesätyöllistämisestä on nuorisotila Haavissa pe 10.3.2017 klo 16:30 – 18:00.
Palauta hakemukset Ypäjän kunnanvirastolle
pe 31.3.2017 klo 15:00 mennessä.

Kunnan tuki kesätyöllistäjille 2017
Ypäjän kunta tukee yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä
nuorten työllistämisessä kesän 2017 aikana. Tukea
saa 25 ensimmäistä hakijaa hakemusten saapumisjärjestyksessä. Tukea voi hakea työnantaja, joka
järjestää työpaikkoja 1996 – 2001 syntyneille ypäjäläisille koululaisille, opiskelijoille tai muille työtä vailla
oleville nuorille. Kunta korvaa 50 % palkkakustannuksista, kuitenkin enintään 300€ työllistettyä nuorta
kohden. Työn on toteuduttava touko-elokuun välisenä
aikana.
– Lisäksi työllistämisen tulee täyttää seuraavat ehdot:
– Nuoren kotipaikan tulee olla Ypäjän kunta.
– Tuki on vaihtoehtoinen kunnan järjestämille työpaikoille, eli jos nuori on saanut täitä jostain kunnan
toimipisteestä, hänen työllistämisestään ei makseta
em. tukea.
– Avustusta ei makseta sellaisen nuoren työllistämisestään, jolla on mahdollisuus saada tai joka jo saa
työvoimaministeriön työttömyyskorvausta tai muuta
avustusta.
– Työssäolojakson tulee olla vähintään yhden kuukauden pituinen.
– Tarjotun työn ja työehtojen tulee olla nuorista työntekijöistä annetun lain mukaisia.
– Työnantaja huolehtii omalla kustannuksellaan tarvittavista vakuutuksista.
Tuki maksetaan työsuhteen päättymisen jälkeen työnantajan pankkitilille hyväksyttävin palkkatositteita tai
niiden kopioita vastaan.
Työnantajan tulee ilmoittaa kunnalle nuoren työllistämisestä internet-sivuilta www.ypaja.fi ja kunnanvirastosta saatavilla lomakkeilla jo ennen työsuhteen alkamista viimeistään 26.5.2017 sekä viivytyksittä työsuhteen päätyttyä. Ilmoituksen tekeminen on edellytyksenä avustuksen saamiselle. Tarvittavat lomakkeet
saa internet-sivuilta www.ypaja.fi ja kunnanvirastolta.
Lisätietoja antaa nuoriso-ohjaaja Maija Kemppainen
050 574 7732.
Ypäjän kunta

AVOIN PERHEKERHO KIRJASTOLLA
Maaliskuussa odotellaan pääsiäistä
ͻ ϯ͘ϯ͘ϮϬϭϳ poikkeuksellisesƟ / <Z,K
• 10.3.2017 Makkaranpaistoa päiväkodin pihalla.
Kerhomaksu sisältää makkarat ja juomat.
^äävaraus. ,uonon sään saƩuessa temppurata
sisäƟloissa.
• 17.3.2017 tehdään pääsiäiskorƩeja
• 24.3.2017 pääsiäisaskartelua
• 31.3.2017 kylvetään pääsiäisruohoa
Kerhoon ovat tervetulleita perhepäivähoitajat, isovanhemmat, isät ja äidit lasten kanssa. Osallistumismaksu 2 € / perhe sisältää välipalan.
>isäƟetoja͗ 0ϱ0 ϱ74 7733/ulikki

Tervetuloa mukaan!

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, maaliskuussa 11.3.

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, maaliskuussa 4.3.

TAPAHTUMIEN SUUNNITTELUPALAVERI
Suunnitellaan yhdessä Suomi100 – ja Pertun päivien
tapahtumia torstaina 16.3. kello 17.30 alkaen. Tervetuloa kaikki mukaan!

MAALISKUUN NÄYTTELY
Teija Hämäläinen: ”Sinivuokkoja”

SATUTUNTI
Siljan satutunti kaikenikäisille Suomi100 -teemalla
maanantaina 13.3. kello 17.30–18.30.

LUKUPIIRI
Maaliskuun lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 12.3.
kello 17–19 pääkirjaston näyttelytilassa, luetaan
Suomi100-vuoden kunniaksi Maria Jotunin teoksia.
Käsityönkin voi ottaa mukaan. Kahvitarjoilu.

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.
Tervetuloa kirjastoon!

