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Haketusta sopivasti
Haketuspalvelu Laaksonen

puh. 0400 823 977
✚  RASKAS KALUSTO
✚  MAATALOUSKALUSTO
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Hieronta, päähieronta, fysioterapia,  
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Fysioterapeutti Satu Vaarula
Varsanojantie 8  •  p. 0400 43 00 88  •  hyvinvoi.net

HALUTAAN VUOKRATA  
VILJELYSMAATA 
puh. 040 752 9665 /  

Petri Närvänen

KUIVAA KOIVUKLAPIA  
kotiin toimitettuna

Tiedustelut Pasi Uusitalo  
puh. 040 709 2482 tai  

pasi.uusitalo@pp.inet.fi.
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KULTTUURI-KARUSELLI 
KOKO PERHEELLE 

la 25.8.2018 klo 14–17 
Ypäjän Seurakuntatalon ympäristö 
Perttulantie 8 

Non-stop toimintaa klo 14–18  

Ypäjän Seurakuntatalon ympäristössä on monipuolisesti 
toimintaa lapsiperheille: action painting 
(toimintamaalaus), askartelua, leikkejä ja 
keramiikkatuokio (huom. keramiikkatuokio alkaa klo 15.00 
lähtien). 

Huom. Tapahtumaan alle kouluikäiset  
vain huoltajan valvonnassa! 

Ohjelma 

14.00 – 14.30 VAUVOJEN VÄRIKYLPY TUOKIO 
Ohjaajana Taija Laurell 

15.00 CHIWELE ja jättiläinen satuseikkailu 
Tässä satuseikkailussa lapset pääsevät soittamaan  
erilaisia afrikkalaisia soittimia ja laulamaan ja tanssimaan.  

Satuseikkailu on 0-7 -vuotiaille. Uulun 15 -juhlavuoden  
ohjelma 

16.00  Taikuri Makke ja ilmapallo eläimet  

 

Tapahtuma on ilmainen!   
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DIAKONIAPÄIVYSTYS YPÄJÄN  
SEURAKUNTAKODILLA (Perttulantie 8)
on yleensä
keskiviikkoisin klo 10.00 – 11.30
sekä torstaisin klo 15.00 – 16.00
mutta elokuussa olen vuosilomalla 1.8 – 12.8. välisen ajan. 
Päivystystä ei myöskään ole torstaina 16.8. eikä 30.8. 
muitten puuhastelujen takia.

Yhteystiedot: Terhi Hakala-Vappula,
puh. 040 553 6362, terhi.hakala-vappula@evl.fi  

Ypäjän seurakunnan 
    toimintaa elokuussa

Seurakunnan asiat

kirkkoherra  
Vesa Parikka

Seurakunnan asiat

kirkkoherra  
Vesa Parikka

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

44. vuosikerta.

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

Päätoimittaja:
Sisko Nurminen

Sivunvalmistus:
Pirkanmaan Lehtipaino Oy

Toimituksen osoite:
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5214
fax. (02) 767 7214

ILMOITUSHINNAT
Etusivun alaosa 
0,75 €/ pmm + alv 

Takasivu
0,75 €/ pmm + alv 

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

Määräpaikkakorotus
0,10 € / pmm + alv

Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta

TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta

Tilaukset kotimaahan ja 
ulkomaille

30 € / vuosikerta + alv 10 %

TILAUSOSOITE
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214

ISSN 1237-2528

Ypäjän kunta
Toimistot avoinna
ma–ke 9.00–15.00
to 9.00–17.00
pe 9.00–14.30
puh. vaihde (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214

Ypäjän seurakunta
Papalintie 1 B 13
32100 Ypäjä
puh. (02) 767 3108
fax. (02) 767 3081

Kirkkoherranvirasto avoinna
ma, ke, to klo 9.00–12.00
ti ja pe suljettu

Diakoniatoimisto avoinna
ke klo 10–11.30, to klo 15–16.00
puh. 040 553 6362

PAINOPAIKKA
Pirkanmaan Lehtipaino Oy

Toukokuun Ypäjäläinen ilmestyy 
torstaina 5.5.2016. Lehteen 
tarkoitettu aineisto on toimitet-
tava kunnantalolle 26.4.2016 
klo 12.00 mennessä.
 
Kesä-heinäkuun 2016 Ypäjäläinen 
ilmestyy 2.6.2016.
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Ypäjän kunta
Toimistot avoinna
ma–ke 9.00–15.00
to 9.00–17.00
pe 9.00–14.30
puh. vaihde (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214
email: kunta@ypaja.fi

Päätoimittaja: 
Maarit Anttila

Syyskuun Ypäjäläinen ilmestyy 
29.8.2018. Lehteen tarkoitettu 
aianeisto on toimitettava kun-
nanvirastoon viimeistään maa-
nantaina 20.8.2018 klo 15.00. 
Lokakuun 2018 Ypäjäläinen il-
mestyy 26.9.2018.

Vuoden 1968 rippikoululaisten 50-vuotistapaaminen
Kokoontuminen sunnuntaina 2.9.2018 klo 10.00 

Ypäjän kirkossa, jossa messu, jonka jälkeen kahvitarjoilu 
sekä vapaamuotoista kuulumisten vaihtoa seurakuntakodilla.

Tervetuloa tapaamaan vanhoja tuttuja sekä  
muistelemaan kuluneen 50 vuoden aikaisia tapahtumia.

PS. Varaathan mukaasi kahvirahan 7 euroa

”Jos metsään haluat mennä nyt…”
TUTUSTUMISRETKI MARTTI PURAN  

METSÄKIRKKOON to 16.8.
Lähtö seurakuntakodilta klo 10.00.

Lounas on klo 11.00  Nahkurinverstaassa Tammelan Portaassa.
Paluu iltapäivällä. Matkan hinta on 25,00 € joka pitää sisällään  
koko paketin: opastuksen, matkat sekä hyvän aterian. 

Ilmoittautuminen kirkkoherranvirastoon, puh. 02 767 3108 
Terhi Hakala-Vappula vetää, kuljettajana toimii Keijo Leppänen

”SUVILINNUN LAULUT”   
SEURAKUNTAKODISSA ti 21.8. klo 19.00. 

Ollaan vielä hetki yhdessä ja selvitetään ajatuksiamme  
paneelin jälkeen, olemme joko sisällä tai täysin pihalla.  

Kaija ja Terhi visertävät mukana

EVANKELIUMIJUHLA
Jokavuotiseen tapaan on Ypäjällä Evankeliumijuhla. 
Päivä on su 12.8.2018 ja juhla alkaa klo 10 messulla, 
saarnan pitää Henri Haataja. Kirkon jälkeen seurakun-
takodissa kirkkokahvit ja päiväjuhla, jonka yhteydes-
sä evankelisen osaston vuosikokouksesta. Tervetuloa  
sanan juurille, kutsuu Ypäjän evankelinen osasto.

Ypäjällä konfirmoitiin hevosrippikoulun rippikoululaiset 9.7.2018. Hevosrippikoulu 
järjestettiin Ypäjän hevosopistolla 1.7.–9.7.2018 yhteistyössä Hevosopiston ja Ypäjän 
seurakunnan kanssa. Leirillä opittiin asioita kristinuskosta ja hevosista. Leirillä syntyi 
uusia ystävyyssuhteita ja syötiin hyvin. Seurakunta kiittää Hevosopistoa ja erityisesti 
rippikoululaisia hyvästä leiristä. Siunausta.

Juha Puhtila
Nuorisotyö, Ypäjän seurakunta, puh. +358 40 1484 108

KESÄLAULUT JA KIRKKOKONSERTTI elokuussa 2018
ke    8.08.   klo  18.00  Srk-koti
ke   15.08.   klo  17.30  Piilikankaan Tuottajantupa 
ti     21.08.   klo  19.00  Suvilinnun lauluja srk-koti
ke   22.08.   klo  17.00  Ypäjänkylän Seuraintalo
to   23.08.   klo  17.30   Hautausmaalla (ennen hautausmaan 

kierrosta)
la    25.08.  klo 20.00     PERTUNP. KIRKKOKONSERTTI 

KOSKEN KIRKKOKUORO, joht. Hannu Ilola 
kolehti kuorotyön tukemiseen

ke    29.08.  klo 18.00    Kesälaulut  ”Kerran viel, kerran viel...” 
Rajatie 24 / KS

Tervetuloa!  Ypäjän srk-musiikkityö/040-1465274  

KUULUTUS ÄÄNIOIKEUTETTUJEN LUETTELOSTA
Ypäjän seurakunnassa toimitetaan 18.11.2018 seurakun-
tavaalit, joissa valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon.
Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtä-
vänä seurakunnan jäsenille maanantaina 3.9.2018 kello 
10–14 ja tiistaina 4.9.2018 kello 15–19 kirkkoherranvi-
rastossa, osoite Papalintie 1b13, 32100 Ypäjä.
Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty 
kaikki viimeistään 18.11.2018 16 vuotta täyttävät kirkon 
jäsenet, jotka on 15.8.2018 merkitty tämän seurakunnan 
läsnä oleviksi jäseniksi. 
Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa teh-
dä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty 
pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva 
merkintä on luettelossa virheellinen. 
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 
6.9.2018 kello 16.00 mennessä kirkkoherranvirastoon, 
osoite Papalintie 1b13, 32100 Ypäjä
Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 1.10.2018 
pidettävässä kokouksessaan. 
Ypäjä 30.5.2018 
Ypäjän seurakunnan vaalilautakunnan puolesta 
Puheenjohtaja Heikki Levomäki

Su 5.8. klo 10 Messu Parikka, Mirja Paju
Ke 8.8. klo 13 Palvelukeskushartaus Parikka, Saukkola
 klo 18 Kesälaulut srk-kodilla
Su 12.8.  klo 10 Messu Parikka, Saukkola, saarna Henri Haataja. Evankeliumijuhlan 

kirkkokahvit päiväjuhlassa srk-kodilla sekä lopuksi osaston vuosikokous.
Ke 15.8. klo 17.30 Kesälaulut Piilikankaalla (Tuottajaintupa)
To 16.8.  Tutustumisretki Martti Puran Metsäkirkkoon Tammelaan.  

Ilmoittautuminen kirkkoherranvirastoon 13.8. mennessä.
 klo 18.30 Pihakirkko Kankareen Torpalla Parikka
Su 19.8. klo 10 Sanakirkko Pentti Lehto, Saukkola
  klo 19 Kansanopiston Lähetys –ja opistojuhla Ypäjänkylän Seuraintalolla 

Eino Knuutila
Ti 21.8. klo 17 Pertunpäivät paneelikeskustelu ja infotilaisuus srk-kodin lipan alla
 klo 19 ”Suvilinnun laulut” – hetki srk-kodilla
Ke 22.8. klo 17 Kesälaulut Ypäjänkylän Seuraintalolla
To 23.8. klo 17.30 Muistolehdon alueella lauluhetki (säävaraus)
 klo 18 Hautausmaakierros
La 25.8.  klo 14 alkaen Pertunpäivien kahvila srk-kodin pihalla Kuusjoen- 

kyläyhdistys. Kahvia, pullaa, vohveleita ja makkaraa.
 klo 16-18 Päiväkerhon avoimet ovet
 klo 20 Kosken kirkkokuoron konsertti kirkossa, Hannu Ilola johtaa
Su 26.8. klo 10 Pertunpäivän messu kirkossa Parikka, Saukkola
Ke 29.8. klo 18 Kesälaulut Rajatie 24/KS
To 30.8. Kirkkoherranvirasto suljettu, henkilökunta kesäretkellä
Su 2.9.  klo 10 Messu, jonka jälkeen 50-vuotta ripille päässeiden tapaaminen  

srk-kodilla kahvittelun ja kuulumisten merkeissä

Elokuun Ypäjäläiseen Seurakunnan PÄIVÄKERHO TIEDOTE
Tervetuloa päiväkerhoon. Kerhot alkavat viikolla 36. 

Kerhoon voi ilmoittautua vielä, tilaa on 
varsinkin 4- ja 5-vuotiaiden kerhoissa.
Kerhoon pääsee 3–5 vuotiaat lapset ja 
ilmoittautumiskaavakkeita saa kerhos-
ta,  virastosta ja Ypäjän seurakunnan 
kotisivuilta/päiväkerho. Päiväkerhotoi-
minta on maksutonta.
Päiväkerhojen toiminta ajat ovat seu-
raavasti, jos saadaan ryhmät kokoon. 
Yhteen ryhmään pitäisi saada vähin-
tään kuusi lasta, muuten tehdään se-
karyhmät ja ajat muuttuvat. Tällä het-
kellä näyttää siltä, että, ensimmäinen 
viikko kokoonnutaan näillä aikatauluil-
la. Sitten jos ryhmäkoko ei täyty, niin 
viikosta 37. aloittaa yhdysryhmänä 
4–5-vuotiaat ja kokoontuvat tiistaina 
ja torstaina klo 9–12. 

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

Mitä mukaan kerhoon?
– Iloinen mieli
– kerhoreppu/laukku
– kerhotossut/liukueste sukat
– omat eväät on pieni välipala ja juoma. 
Vaatteet, tossut, eväsrasia/pullo on hyvä nimikoida.
Lisätietoja kerhosta saa viikosta 35, 27.8. lähtien klo 
9–15 aikana.  
Puh. 040 8049252 email. laila.moisander@evl.fi
Ypäjän – Yö tapahtuman aikana päiväkerhossa on 
avoimet ovet lauantaina 25.8. klo 16–18. Tervetuloa 
tutustumaan päiväkerhotoimintaan.
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EHDOKASASETTELUA KOSKEVA KUULUTUS
Ypäjän seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 
luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 18.11.2018 seurakun-
tavaalit, jossa vuoden 2019 alusta alkavaksi nelivuotiskau-
deksi valitaan 15 jäsentä kirkkovaltuustoon 
KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seu-
rakunnan edellä mainittuun on ehdokas,

1)  joka viimeistään 17.9.2018 on merkitty tämän seura-
kunnan läsnä olevaksi jäseneksi, 

2)  joka on konfirmoitu viimeistään 17.9.2018, ja joka 
täyttää 18 vuotta viimeistään 18.11.2018

3)  joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu, 
4)  joka ei ole vajaavaltainen
5)  joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdok-

kaaksi asettamiseen, 
6)  joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työso-

pimussuhteessa oleva työntekijä.
Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mai-
nittua vaalia varten on toimitettava 17.9.2018 kello 16.00 
mennessä kirkkoherranvirastoon, joka on avoinna ke 5.9, 
to 6.9, ma 10.9, ke 12.9 ja to 13.9 klo 8–12 sekä 17.9.2018 
kello 8-16.00.
Kirkkoherranviraston osoite on: Papalintie 1b13, 32100 
Ypäjä.
Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on 
saatavana kirkkoherranvirastossa ja verkkosivuilta info.
seurakuntavaalit.fi.
Ypäjä 30.5.2018
Ypäjän seurakunnan vaalilautakunnan puolesta 
Puheenjohtaja Heikki Levomäki

Kesän Ypäjäläinen – lehteen läh-
teneestä pikaisesta kiitoksesta 
oli jäänyt huomioimatta yksi tär-
keä ja oleellinen asia, eli Ypäjän 
Vehnämylly Oy:n lahjoittama iso 
jauhopussi, josta tehtiin ainakin 
400 munkkia. Munkit menivät-
kin suoraan kuluttajille ja parem-
piin suihin. Niinpä kiitos joskus 
unohtuu, varsinkin silloin, kun 
munkit on syöty ja sokereita suu-
pielistämme varistellemme. Siis-
pä suuri kiitos tuleekin tässä nyt 
hieman viiveellä suoraan myllä-
rin syliin! Leipojat ja paistajatkin 
tekivät jälleen perinteiseen tyy-
liin suuren työn. Kiitos leipureil-
le vaativasta päivän työstänne! 

Yhteisvastuukeräyksen tuot-
to: Myyjäiset ja tapahtumat 
tuottivat yhteensä 1201,25 €, 
josta YV-vappuaaton tempauk-
sen tuotto-osuus oli 871,05 €. 
Lipaskeräykset tuottivat 532,62 
€. Keräyskulut olivat 385,03 €. 
Toukokuun lopussa tilitettiin Yh-

teisvastuutoimistolle 1,154,19 €. 
Seurakunnan oma - osuus oli 20 
% eli 288,55 €, joka jää seura-
kunnan diakoniatyön käyttöön. 

Yhteisvastuun aiheena on tä-
nä vuonna ollut ”Nälkä.” Näl-
käisiä olemme ainakin yrittäneet 
auttaa ja syöttää, niin lähellä 
kuin kaukanakin. Olemme osal-
tamme tehneet sen mitä olemme 
voineet, enempää ei tarvitse, em-
mekä voi. Lämmin kiitos kaikille 
YV- keräykseen osallistuneille, 
sekä siihen tavalla tai toisella 
lahjansa ja voimansa antaneille. 
Yhdessä tekeminen tuo aina iloa 
ja uutta intoa tullessaan. Sana 
lupaa. ”että antaessaan saa ta-
kaisin.” Hyvä tulee meitä var-
masti meitä aina jollakin tavalla 
vastaan.

Yhteisvastuu kannusti meitä 
täällä tekemään hyvää. Samoin 
luolasukeltajan Mikko Paasin 
pelastustyö loukkuun jääneiden 
thaimaalaisten poikien pelasta-

miseksi on puhutellut ja kosket-
tanut meitä suomalaisia kesän 
helteiden keskellä kovasti. Mo-
net ovat kertoneet minulle siitä, 
miltä tuntui, kun operaatio on-
nistui ja pojat saatiin lopultakin 
ulos luolasta niin hyvin. Oli kuin 
taakka olisi pudonnut omiltakin 
harteiltamme.

Mikko Paasi kertoi haastat-
telussaan, ”että kannustusviestit 
auttoivat.” Paasi sai operaation 
aikana valtavan määrän kan-
nustusviestejä. Hän sanoi myös, 
”keskittyminen vaatii ponniste-
luja, kun ympäristö vilisee häi-
riötekijöitä. Tuollaisissa olosuh-
teissa sukeltaminen on todella 
päästä kiinni. Luolan perukoilla 
on aikaa ajatella. Keskittymisen 
ylläpito oli haastavaa.” Sankarin 
viittaa hän ei halua harteilleen 
ottaa. Hän kertoi tehneensä vain 
sen, mitä tilanteessa täytyi tehdä. 
Ei se ole mitään sankarityötä, 
ihan normaalia hommaa. Pitää 

vain pysyä rauhallisena ja tie-
tää omat rajansa. Kun niihin ra-
joihin tullaan, niin käännytään 
takaisin ja palataan lähimpään 
turvapaikkaan. Siellä kasataan 
hermot uudestaan ja jatketaan 
sitten matkaa.” 

Eipä tarvitse olla missään 
luolan perällä, elämä on usein 
tavallista ja ihan normaalia, mut-
ta kannustusviestitkään eivät 
haittaa luolan ulkopuolellakaan. 
Sana kehottaa: ”Älkää väsykö te-
kemään hyvää.” Se voi olla kuin 
viesti suoraan taivaasta. Vanha 
sananlaskukin solmii sen yhteen: 
”Ilossa piilee ihmisen elinvoi-
ma.” Useimmiten se turvapaikka 
löytyy oman seurakunnan kes-
keltä, jossa on lupa hengittää 
täysin omaan tahtiinsa. Sen ohes-
sa kaikki muu onkin sitten ihan 
tavallista ja normaalia hommaa.

Yhteisvastuukeräyspäällikkö 
Terhi

Yhteisvastuukeräys 2018 kiittää

Päiväkodin alatalon remontti valmistui. Lattian värit olivat va-
linneet – itse asiantuntijat – päiväkodin lapset.

Tämän lehden ilmestyessä vie-
tämme jo kesän viimeistä kuu-
kautta. Kesäkuussa yksi isoim-
mista hevostapahtumista, Finn-
derby, keräsi jälleen tuhannet 
ihmiset Ypäjälle. Finnderby-vii-
konloppuna alkoi myös kunnan 
kesäkampanja, Ypäjä-passi. Täyt-
tämällä oman passinsa voi voittaa 
tuotepalkintoja tai lahjakortteja 
paikallisiin yrityksiin. Passeja on 
jaossa mm. kunnantalolla ja kir-
jastossa ja kampanja jatkuu elo-
kuun loppuun asti. Lisäksi kesä-
kuussa kunta toivotti ensi kertaa 
uudet kuntalaiset tervetulleeksi 
Ypäjälle pienen kahvitilaisuuden 
muodossa kunnantalolla. Uusien 
kuntalaisten tervetulotilaisuuden 
ideointi lähti valtuuston aloittees-
ta ja sitä aiotaan jatkaa tulevai-
suudessakin.

Ypäjän kunta solmi yhteis-
työsopimuksen kunnan kasvatin 
hiihtosuunnistaja Salla Koskelan 
kanssa; tulevaisuudessa Ypäjä 
näkyy yhä monipuolisemmin 
urheilumaailmassa. Kesäkuussa 
iloittiin myös kunnan kasvatin 
puolesta, kun suomenhevostam-
ma Parpara synnytti komean 
orivarsan. Varsalle pidetään ni-
menantotilaisuus Pertun Päivien 
yhteydessä.

Kesä-heinäkuun vaihteessa 
kunta hankki kaksi SUP-lautaa 
virkistyskäyttöön. Heinäkuussa 
LähiTapiola Loimi-Hämeen Fa-
cebookissa järjestetyssä äänes-
tyksessä pyydettiin ehdotuksia 
pelastusrenkaiden lahjoituskoh-
teiksi, ja onnekkaaksi voittajaksi 
valikoitui Piilikankaan uimaran-
ta. Heinäkuun lopulla Heporan-
nan päiväkodin alatalon remontti 
valmistui ja päiväkoti palasi ala-
taloon.

Näitä ja monia muita ypä-
jäläisiä tapahtumia on mukava 
muistella pimenevissä syysillois-
sa. Ennen sitä kesän kuitenkin 
vielä kruunaa Ypäjän Yö ja Per-
tun päivät 24.-26.8.2018. Viikon 
aloittaa tiistain paneelikeskustelu 
ajankohtaisista ypäjäläisistä asi-
oista Seurakuntakodin pihalla klo 
17-19. Tervetuloa mukaan kes-
kustelemaan ja kuuntelemaan!

Suppailua ja melontaa Loi-
mijoessa. Tänä kesänä Ypäjän 
kunta hankki kaksi SUP-lautaa. 
SUP-lauta muistuttaa pitkälti sur-
flautaa, jota melotaan seisten tai 
polvillaan, pitkällä melalla ja se 
soveltuu niin joki-, järvi- kuin 
merialueille. SUP-laudalla me-
lotaan keskellä lautaa seisten, 
hartioiden levyisessä asennossa, 

varpaat eteenpäin. Aloittelevan 
suppailijan kannattaa harjoitella 
tasapainoilua polvillaan ja va-
lita ensikerraksi tuuleton päivä. 
SUP-laudalla meno on yllättävän 
vakaata ja näkyvyys laudan pääl-
tä erinomainen. SUP-lauta on ly-
henne englanninkielisistä sanois-
ta ”stand up paddle board”; toisin 
sanoen se tarkoittaa melomista 
pystyasennossa.

Kunnalla on kaksi SUP-lautaa 
ja kaksi kanoottia, joita voi vuok-
rata Karrinpuomista. Kanootit 
löytyvät Venesatamasta ja muut 
tarvittavat välineet saa Karrin-
puomista aukioloaikoina. Vuokra 
on 20 euroa/vuorokausi/kanootti 
tai SUP-lauta.

Ypäjän kunnan SUP-laudat 
voi kätevästi kuljettaa pakkauk-
sessaan esimerkiksi Loimijoen 

varteen, Venesatamaan. Ennen 
vesille lähtöä SUP-lauta täyte-
tään ilmalla pakkauksesta löyty-
vällä pumpulla, asetetaan peräevä 
paikoilleen ja puetaan pelastuslii-
vit päälle. Sitten vain harjoittele-
maan ja nauttimaan Loimijoen 
maisemista! Retken päätteeksi 
lauta tyhjennetään ilmasta, kääri-
tään rullalle ja palautetaan pakka-
uksessaan Karrinpuomiin.

SUP-laudoilla ja kanooteilla 
kunta haluaa tarjota yhä useam-
malle mahdollisuuden virkis-
täytyä vesillä. Heinäkuussa Yle 
Häme tuli seuraamaan, miten 
suppailu ja melominen sujuivat 
Ypäjällä. Juttu on vielä katsel-
tavissa Yle Areenassa. Mukana 
menossa oli myös Vanajavesikes-
kuksen projektipäällikkö Mika 

Soramäki, joka kertoi Vanajave-
sikeskuksen ja Hämeen ammat-
tikorkeakoulun Tavastia Blue-
ways -hankkeesta. Hankkeessa 
kehitetään mm. kansainvälisiä, 
eri teemaisia melontareittejä, ve-
siluontopolkuja ja kalastuspaik-
koja kulttuuri- ja maisema-arvot 
huomioiden. Kanta-Hämeen alu-
eelle kootaan kattava ja laadukas 
matkailuyritysten verkosto sekä 
toimivat oheispalvelut. Hanke 
jatkuu vuoden 2019 loppuun asti 
ja sen aikana Loimijoen reittejä 
sekä lähiseudun taukopaikkoja ja 
palveluja pyritään tuomaan yhä 
paremmin esille. Luvassa on esi-
merkiksi mobiilisovellus, joka 
kokoaa Loimijoen reittejä, ret-
kialueita ja paikallisia palveluja 
yhteen.

Ypäjän läpi virtaava Loimi-
joki on noin 114 km pitkä. Se 
alkaa Tammelan Pyhäjärvestä 
ja jatkuu aina Huittisiin saakka, 
yhtyen siellä Kokemäenjokeen. 
Lisätietoja Tavastia Blueways-
hankkeesta: mika.soramaki@
vanajavesi.fi, puh. 050 408 7441.

Inka Stormi

Kesä ja kunta

Vielä ehtii täyttämään oman 
Ypäjä-passinsa ja osallistu-
maan palkintojen arvontaan.

Palkintoa vastaanottamassa olivat Kuusjoenkulman kyläyhdistys-
aktiivi Eliisa Perävainio ja kunnanjohtaja Sam Vuorinen. Palkin-
non luovutti Suvi Hautamäki LähiTapiola Loimi-Hämeestä.

Suppailua ja melontaa Loimi-
joessa.

Yhteisellä asialla

PITKÄ KUUMA KESÄ
Otsikon mukaisesti kesä on 
ollut paisti kuuma myös pit-
kä – alkoivathan kesäiset säät 
jo toukokuussa. Loistavat säät 
ovat toivottavasti olleet myös 
meillä matkailua ja tapahtumi-
en onnistumista lisäävä tekijä. 
Toisaalta kuntamme tärkeiden 
maa- ja hevostalouselinkei-
nojen kannalta vähäsateisuus 
ja kuivuus eivät ole olleet 
eduksi – sekä viljakasvustot 
että eläinten rehuksi tuotetut 
nurmet ovat kärsineet pahoin. 
Eroja kuitenkin on paljon se-
kä tilojen että kasvupaikkojen 
välillä.

Toukokuun Ypäjäläiseen 
kirjoittaessani viestintä- ja 
elinvoimasuunnittelijan tehtä-
vän haku oli päättynyt ja nyt 
tehtävään valittu Inka Stormi 
on päässyt työssään vauhtiin. 
Viestintä on kaksisuuntaista 
toisin kuin tiedottaminen, ja 
kunnanjohtajamme kesä-hei-
näkuun Ypäjäläisessä keho-
tuksen mukaan kuntalaisten 
kannattaa esittää toiveitaan 
kunnan suuntaan myös vies-
tinnästä ja markkinoinnista. 
Lisäksi kunnan viestintää on 
kaikki tekemisemme.

Kuntamme, kuntalaisem-
me ja eri tapahtumat ovat ke-
sän aikana olleet esillä monis-
sa tiedotusvälineissä. Erityistä 
huomiota näyttää saaneen 
ainakin alueellisissa medi-
oissa sup-lautojen vuokraus 
ja tämän trendikkään harras-
tusmahdollisuuden tuominen 
kaikkien halukkaiden ulottu-
ville. 

Tapahtumakesä on ollut 
vilkas myös lähikunnissam-
me, joissa on ollut paljon 
tarjontaa niin kulttuurin kuin 
viihteenkin osalta. Tilaisuuk-
sia on vielä loppukesälläkin 
runsaasti, ja niissä kannatta 
vierailla, ja kerätä samalla 
uusia ideoita. Oma Pertun 
päivien tapahtumaviikko on 
myös ohjelmistoltaan vilkas 

ja sen suunnitteluun on jälleen 
panostettu. Koska kilpailevia 
tapahtumia on paljon, tarvi-
taan jatkossa enemmän seu-
dullistakin suunnittelua, jotta 
koko seutu pääsisi hyötymään 
tapahtumista parhaalla mah-
dollisella tavalla.

Kuten kesän alussa maam-
me hallitus kertoi, lykkääntyi 
kuntamme päättäjiäkin työl-
listänyt SOTE-uudistus vuo-
della, ja samalla toukokuun 
Ypäjäläisessä mainitsemani 
maakuntavaalitkin siirtyivät 
tulevalta syksyltä ensi kevää-
seen. Nämä ja kunnan elin-
voiman kehittämisen liitty-
vät asiat leimaavat kuitenkin 
seuraavaakin ”istuntokautta” 
joka alkaa kunnanhallituksen 
ensimmäisellä kokouksella 
elokuun puolivälissä. Myös 
lautakuntien säännöllinen 
kokoontuminen alkaa elo-
kuussa. Seudun elinvoimaa 
käsitellään kuntien yhteisessä 
seminaarissa Forssassa myös 
elokuun lopulla. Toisaalla 
tässä lehdessä kunnanjohtaja 
kirjoittaa kaupungistumisesta, 
mikä on haaste meillekin ja 
otettava huomioon maankäyt-
tömme suunnittelussa keskus-
ta-alueella.

Kesäkuun Ypäjäläisessä 
kansalaisopiston eläkkeelle 
jäävä rehtori kirjoitti kansa-
laisopistosta, joka on tärkeä 
harrastustoiminnan ja oppi-
mismahdollisuuksien tarjoaja 
myös ypäjäläisille. Opiston 
rehtorikysymyksestä on kes-
kusteltu kevään ja kesän aika-
na, ja se saataneen päätökseen 
piakkoin. Elokuussa ilmesty-
västä kurssiohjelmasta löytyy 
taas varmasti sopivia kursseja 
meille monille ja eri ikäisille. 
Muistakaahan ilmoittautua!

Hyvää loppukesää – ja 
intiaanikesää odotellessa!

Markku Saastamoinen
Kunnanhallituksen pj.
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Kaupungistuminen on yhteis-
kuntamme ilmiö, jossa kaupun-
geissa asuvan väestön osuus 
kokonaisväestöpohjasta kasvaa. 
Kaupungistumisen keskeisim-
pinä syinä on pidetty ihmisten 
olettamusta kaupunkien tarjoa-
mista paremmista mahdollisuuk-
sista työllistymiseen, koulutuk-
seen ja palveluihin sekä leveäm-
pään elintasoon. Seurauksena 
myös yhdyskuntasuunnittelun 
keskeisin trendi on jo jonkin 
aikaa ollut kaupungistumisen 
leimaamaa. Tämän suunnittelun, 
kaavoituksen ja yhdyskuntatek-
niikan, nk. infrastruktuurin, teh-
tävä on ohjata kunnan maa- ja 
vesialueiden käyttöä sekä palve-
luita ihmisten lähiympäristössä 
tarpeeseen ja käyttöasteeseen 
perustuen. Keskustaan tulijoi-
ta ollessa yhä enemmän, näkyy 
kaupungistumisen ilmiö kunnis-
sa keskusta-alueiden asemakaa-
vojen muutoksina, kun vaikka-
pa yksikerroksiseen asumiseen 
kaavoitettuja tontteja muutetaan 
kaksikerroksisiksi tonttimaan ol-
lessa kallista ja ylöspäin rakenta-
misen jäädessä paikoin ainoaksi 
vaihtoehdoksi. Myös jo olemas-
sa olevia matalia rakennuksia 
saatetaan purkaa korkeampien 
tieltä ja asumisen ratkaisuja 
monipuolistaa vastaamaan eri-
laisten perheiden asuntotarpeita. 
Samasta syystä keskustat myös 
laajenevat lähialueille, mikäli 

suomalaisten suosimaa pientalo-
valtaista asumista halutaan kaa-
voittaa sitäkin lähelle keskustan 
palveluita. Kaupungistuminen 
muovaa näin myös totuttua kun-
takuvaamme. Toisaalta on myös 
huomattu piirteitä siitä, kuinka 
kaupunkien väestö vähenee ja 
niiden lähialueiden ja lähikun-
tien väestömäärä kasvaa.

Kuntaan ja kunnanjohtajalle-
kin tulee miltei viikoittain yh-
teydenottoja pienten yksiöiden 
tai kaksioiden vuokraustarpeista 
mielellään keskustasta. Myös 
nuoria aikuisia ja lapsiperhei-
tä olisi tulijoiksi, mutta ei-oota 
on silti tätä nykyä miltei pakko 
kysyjille kaupata, koska pieniä 
asuntoja ei ole juurikaan vapaa-
na, eivätkä kysyjät ole kiinnos-
tuneita vapaista kolmioista tai 
isommista asunnoista, eikä isoja 
ostopäätöksiä haluta ainakaan 
heti tehdä. Yleisimmin halu-
taan nimenomaisesti vuokralle. 
Vaikka haluaisimmekin toimia 
ripeästi asuntotarpeeseen reagoi-
daksemme, on kunnan asumisen 
kaavoittamisen tilanne monella 
tapaa haastava. Maantieteelli-
sesti tarkasteltuna keskusta-alu-
eemme rajoittuu etelä-lounaassa 
Loimijokeen, itä-koillisessa He-
vosopisto Oy:n maihin ja jäljelle 
jääviltä ilmansuunniltaan pai-
koin yksityisiin tai jo muuhun 
käyttöön kaavoitettuihin maihin. 
Lisäksi kaavoitusta rajoittavat 

luonto- ja kulttuuriarvot, sillä 
Loimijokilaaksomme kuuluu 
laajalti valtakunnallisesti arvok-
kaisiin maisema-alueisiin, alu-
eella sijaitsee erilaisia merkittä-
viä rakennettuja kulttuuriympä-
ristöjä, muinaismuistoja ja muita 
suojeltuja kohteita. Keskustan 
laajentaminen ja kaavoitus ei 
sitenkään toteudu vain sormia 
napsauttaen.

Mainitusta huolimatta Ypä-
jän kirkonkylän asemakaavan 
päivitys ja laajennus on käyn-
nistetty ja valmistunee vuoden 
loppuun mennessä. Tällä asema-
kaavatyöllä alueen käyttöä ajan-
mukaistetaan nykytarpeita vas-
taavaksi. Uutta asumistakin on 
kaavoitettu kahteen kerrokseen 
Osuuspankin kulmalle Hollin-
kujalle. Oma toivomukseni olisi, 
että pian kaavan vahvistamisen 
jälkeen alueelle päästäisiin ra-
kentamaan tai rakennuttamaan 
kohtuuhintaisia, tyylikkäitä ja 
kuntakuvaan sopivia sekä ny-
kyaikaiset asumisen edellytyk-
set huomioivia vuokraluhti- tai 
-kerrostaloasuntoja. Tällä saa-
taisiin jo monta uutta asukasta 
pitäjäämme, jos asiaa kyselyi-
den määrään suhteuttaa. Ypäjän 
kunta omistaa lisäksi n. 150 eri-
tasoista vuokra-asuntoa, joiden 
vuokrauksen kunnan tekninen 
toimisto erinomaisesti hoitaa. 
Vaihtuvuus asunnoissa ei kui-
tenkaan ole kovin suurta ja jos 

on, jonottajia tai vaihtajia löytyy, 
mikä ei ratkaise tilannetta uusien 
tulijoiden eduksi. Näiden lisäk-
si Kiinteistöosakeyhtiö Ypäjän 
Opiskelija-asunnot huolehtii 
Hevosopiston opiskelijoiden 
ja kurssilaisten majoituksesta 
n. 2300 m2 asuntopinta-alalla 
asuntoloissa Puolukka, Kaner-
va ja Kullero. Taivasalle nämä-
kään kuntaan tulevat nuoret eivät 
siis jää, mutta useat haluaisivat 
muuttaa yksityiseltä tai kunnalta 
vuokraamaansa asuntoon vaik-
kapa kaverinsa kanssa ottaak-
seen pesäeroa opiskeluympäris-
töönsä ja siipiä kokeillakseen. 
Tällaiset vuokralaiset jäisivät 
meille helpommin myös hieman 
pidemmäksi aikaa, kuin opiske-
lunsa keston ajaksi. Yksityisillä 
markkinoillakaan vuokra-asun-
toja saatikka myynnissä olevia 
pienempiä asuntoja ei juurikaan 
ole, mutta kysyttyjä ne ovat.

Mikäli sinulla on vaikka-
pa käyttämätön kesäasunto tai 
myynnissä oleva kohde, jonka 
voisit myös vuokrata, ota asia 
vakavasti harkintaan. Asunnot 
liikkuvat meillä kohtuullisen hy-
vin, jos diili on sopiva.

Katso lisää kunnan kaavoi-
tuksesta os. http://www.ypaja.
fi/fi/palvelut/tekniset_palvelut/
kaavoitus

Sam Vuorinen
vt. kunnanjohtaja

VALIO KUNTA
Ypäjällä toimii kymmeniä jär-
jestöjä. Järjestöt ja yhdistykset 
pyörivät usein vapaaehtoisten 
voimin ja niillä on tärkeä rooli 
paikkakunnan harrastusmahdol-
lisuuksien, palveluiden ja hyvin-
voinnin lisäämisessä. Tässäkin 
lehdessä kerrotuista jutuissa ypä-
jäläisten yhdistysten aktiivisuus 
ja eri toimijoiden välinen yh-
teistyö on mahdollistanut monta 
merkittävää hetkeä ja palvelua 
ypäjäläisille; Ypäjän Lions Club 
oli tukemassa kolmasluokkalais-
ten eduskuntavierailua, Ypäjän 
Yllätyksen E-ikäiset pojat toivat 
lentopallotapahtuma Power Cu-
pista voiton kotiin, toinen Vapaa-
aikatoimen kesäleireistä vietet-
tiin Ypäjänkylän seuraintalolla ja 
Vieterissä ideoidut vanhuspalve-
lut on toteutettu yhdessä SPR:n 
kanssa. Järjestötoiminta näkyy 
Ypäjällä monipuolisesti myös ta-
pahtumissa kuten Pertun Päivillä 
ja Ypäjän Yössä.

Tulevaisuudessa sosiaali- ja 
terveydenhuolto- sekä maakun-
tauudistukset heijastuvat myös 
yhdistysten arkeen. Ypäjän kunta 
on mukana Hämeen Setlementin 
koordinoimassa Meidän Häme 
-hankkeessa. Hankkeen tavoit-
teina on luoda pysyviä rakentei-

ta, verkostoja ja toimintamalleja 
tulevan maakunnan ja kuntien 
kanssa sekä alueen yhdistysten ja 
järjestöjen kesken. Hanke myös 
pyrkii tekemään yhdistystoimin-
taa näkyvämmäksi ja helpommin 
löydettäväksi, esimerkiksi koko-
amalla yhdistysten tietoja tapah-
tumista ja toiminnoista samal-
la nettisivustolle, meidanhame.
fi (avautuu 17.9.2018). Lisäksi 
Meidän Häme -hanke pyrkii tuo-
maan järjestöjen ääni ja tarpeet 
paremmin kuuluviin uudistusten 
pyörteissä, tukemaan yhdistysten 
elinvoimaisuutta sekä jakamaan 
hyviä käytäntöjä. Hanke jatkuu 
vuoden 2020 loppuun saakka.

Meidän Häme -hanke toteut-
taa syksyllä nelipäiväisen kou-
lutuksen yhdistyksille Forssassa. 
Jokaisella kerralla keskustellaan 
yhdistyksille hyödyllisistä asi-
oista kuten yhdistystoiminnan 
perusteista (18.9.2018), yhteisö-
jen viestinnästä ja vuorovaiku-
tuksesta (16.10.2018), palvelu-
muotoilusta (30.10.2018) sekä 
yhteistyöstä (4.12.2018). Yh-
den koulutuspäivän hinta on 10 
euroa/päivä/hlö tai 30 euroa/4 
koulutusta/hlö. Hintaan sisältyy 
välipala ja kahvit. 

Inka Stormi

Meidän Häme -hanke  
edistää järjestöyhteistyötä

Ilmoittautumiset 15.8.2018 mennessä ja lisätiedot:  
järjestökoordinaattori Niina Salo-Lehtinen,  
niina.salo-lehtinen@hameensetlementti.fi,  puh. 050 3559975.

Seikkailu-
puistossa lapset 
pääsivät kokei-

lemaan erilaisia  
kiipeilyreittejä. 

Kuvat:  
Eeva Lehtonen ja 

Riina Levander.

Kesäleirejä pidettiin alkukesästä 
kaksi, toinen ensimmäistä ker-
taa Ypäjänkylän Seuraintalolla 
ja toinen Kartanon koulun lä-
heisyydessä. Molemmat leirit 
toteutettiin päiväleireinä, jolloin 
mukaan uskaltautui myös nuo-
rempia osallistujia. 

Seuraintalolla päivittäinen oh-
jelma suunniteltiin kelien ja las-
ten innostuksen mukaan. Kävim-
me kävelyretkellä tutustumassa 
Ypäjän Vehnämyllyyn, jossa 
saimme mylläri Simo Suonpäältä 
perusteellisen selvityksen myl-
lyn toiminnasta ennen vanhaan 
ja nykyisin. Kiipesimme myllyn 
korkeimmalle kerrokselle ja tut-
kimme eri koneita, joita käyte-
tään eri viljojen jauhatuksessa. 
Lisäksi tutustuimme Myllytuvan 
Kahvilassa oleviin vanhoihin 
maalaistalon esineisiin sekä jo 
edesmenneen rovastimme Risto 
Ahdin sinne lahjoittamaan pullo-
kokoelmaan. Lisäksi kuulimme 
Silja Haaviston soittamana tuvan 
urkuharmonia. 

Ohjelmassa oli lisäksi savi-
töiden tekoa, kun Pikku Annen 
savipajan Anne Kolinkanta tuli 
materiaalien ja tarvittavien työ-
kalujen kanssa Seuraintalolle. 
Kädet kyynärpäitä myöden sa-
vessa tehtiin leiriläisten kanssa 
mm. kuppeja, avaimenperiä ja 

tauluja.
Seuraavana päivänä teimme 

pyöräretken Levomäen Loma-
mökeille. Pyörämatkalla näimme 
myös, kuinka pellolla tehtiin sa-
laojitusta. Mökkeihin tutustumi-
sen lomassa lapset löysivät nui-
japäitä lammesta sekä mustikoita 
metsästä. Pyöräreissun jälkeen 
lapsille maistuikin Seuraintalolla 
valmistettu makaroonilaatikko. 

Keskiviikkona ohjelmassa 
oli talutusratsastusta, kun Milla 
Niemen hevoset vierailivat Seu-
raintalon pihalla. Lapset pääsivät 
myös kokeilemaan ilmakivääril-
lä ampumista, kun Ypäjän Riis-
tamiesten puheenjohtaja Risto 
Rantanen kävi pitämässä opas-
tusta ammuntakokeiluun. Lasten 

kanssa myös leivottiin pullaa ja 
loput, joita ei jaksettu leiriai-
kana syödä, pakattiin mukaan 
kotiin viemiseksi. Lisäksi tietysti 
uitiin uimakuljussa lähes päivit-
täin, käytiin aamusaunassa, lei-
kittiin loputtomasti piilosta sekä 
muita pihaleikkejä. Leiriviikko 
huipentui viimeisenä päivänä 
pyöräretkellä hiekkateitä pitkin 
Latupirtille, jossa lasten kanssa 
grillattiin makkaraa sekä seik-
kailtiin metsässä mm. geokätköjä 
etsimässä ja kallioilla kiipeile-
mässä. 

Seuraavan viikon päiväleirin 
ohjelmaan kuuluivat teemapäi-
vät, joita tietysti muokattiin so-
pivasti kelien mukaan ja lounaat 
syötiin päivittäin Hevosopiston 
ruokalassa. Ohjelmassa oli taide-
päivä, jolloin lapset tekivät mm. 
Biisipajassa Katja Karisukin joh-
dolla ryhmissä omia kappalei-
ta, maalasivat vesiväreillä sekä 
askartelivat karvamadolle oman 
kodin. Sadepäivä vietettiin seik-
kailuradalla liikuntasalissa, jonka 
lapset sekä suunnittelivat että ra-
kensivat itse. Päivän kuluessa pe-
lattiin myös erilaisia pallopelejä 
aina vauhdikkaasta lapiosählystä 
jättipallo jalkkikseen. 

Leirillä tehtiin matka Sisu-
metsän Seikkailupuistoon So-
merniemelle. Alun yhteisen tur-
vallisuusopastuksen jälkeen lap-

set kiipeilivät köysiradalla oman 
rohkeutensa ja innostuksensa 
mukaan. Radalle lähtiessä kaikil-
le laitettiin turvavaljaat sekä ky-
pärä, joita käytettiin kaikkialla. 
Vaikeimmilla radoilla oli ohjaaja 
mukana, vaikka joskus aikuista 
taisikin jännittää lasta enemmän. 
Lounasta syötiin upeassa Rei-
no Koivuniemen rakentamassa 
Hiidenlinnassa, jossa oli paljon 
nähtävää aina pimeästä vankityr-
mästä kauniisiin puuveistoksiin. 

Leiriviikon viimeisenä päivä-
nä teimme kävelyretken Työpa-
ja Vieteriin, jossa Kirsi Sainio 
kertoi, mikä idea Työpajassa on 
ja mitä siellä tehdään. Lapset 
löysivät kierrätysleluista mielei-
siä kotiin viemisiä ja sen jälkeen 
jatkettiin kävelyllä takaisin Kar-
tanon koululle. Kävimme myös 
tutustumassa Ypäjän kunnan he-
vosen Ypäjä Parparan edellisyö-
nä syntyneeseen varsaan, joka 
saanee nimekseen Ypäjä Perttu.  

Leiriläisille jäi varmasti näistä 
kahdesta viikosta paljon muistel-
tavaa ja uusia ystävyyssuhteita 
tuli huomaamattakin luotua. Jäl-
leen huomattiin se, että lapsien 
mielestä kaikkein parasta on itse 
suunnitella ja toteuttaa juttuja tai 
ainakin vaikuttaa lopputulok-
seen. Huikean kivaa oli kaikilla 
– mukaan lukien ohjaajat.
Nuoriso-ohjaaja Eeva LehtonenLeirielämää Ypäjänkylällä.

Ypäjän Vapaa-aikatoimen Kesäleirit 2018 

Ypäjän Yllätyksen tunnelmia Powercupista.

Ypäjän Yllätyksen E-ikäiset 
pojat toivat mukanaan voiton 
kesäkuussa järjestetystä Power 
Cupista. Voittotiimissä pelasivat 
Niklas (8 v.), Tapio (8v.), Miska 
(10 v.) ja Erkka (10 v.). Pojat 
harjoittelevat talviaikana lento-
palloa Pertunkaaressa kaksi ker-
taa viikossa valmentaja Mirka 
Kaunisto-Vuorentaustan johdol-
la, ja joka kolmas viikko on peli. 
Tiivis harjoittelu ei kuitenkaan 
haittaa: ”Lentopallo on kivaa”, 
pojat toteavat.

 Urheiluseura Ypäjän Yllä-
tyksen E-ikäisten joukkue on 
sekajoukkue. Power Cupissa oli 
mukana myös tytöt omana jouk-
kueena. ”Myös tyttöjen pelit me-
nivät hienosti. Heillä oli tiukkoja 
pelejä ja loppusijoitus 35. oli 
erittäin hyvä 79 joukkueesta”, 
valmentaja-Mirka kertoi. Power 
Cup on maailman suurin lasten 
ja nuorten lentopallotapahtuma, 
johon osallistuu lentopallohar-
rastajia ympäri maailman. Tänä 
vuonna se järjestettiin Kuopi-
ossa.

Mutta miltä Power Cupin 
oman sarjan voitto tuntui pelaa-

jista ja heidän tukijoukoistaan? 
”Hyvältä, pelaaminen ei jännit-
tänyt”, pojat toteavat. Tukijouk-
koja sen sijaan iso lentopallota-
pahtuma jännitti, ”vaikka tiesim-
mekin, että pelaajamme pelaavat 
hyvin”, Kaunisto-Vuorentausta 
puheli. Kaunisto-Vuorentausta 
myös kiitteli vanhempia: ”Hyvä 
yhteishenki pelaajien, valmen-
tajan ja vanhempien kesken on 
ensiarvoisen tärkeää. Hienoa on 
myös se, että meillä on yhtenäi-
set peliasut. Siitä kiitos kuuluu 
yhteistyötahoillemme.”

Kesällä lentopalloharrastuk-
sesta on lomaa, mutta kesähar-
joitteluna on omatoimista ja mo-
nipuolista liikkumista. Syksyllä 
harjoitteleminen ja pelaaminen 
jatkuu E-ikäisillä 16.8.2018. 
Menneellä kaudella Ypäjän Yl-
lätyksessä oli F- ja E-ikäisten 
– 6 -10-vuotiaiden – joukkueita. 
Uudet pelaajat ovat tervetulleita 
kokeilemaan ja harjoittelemaan 
lentopallon saloja. Tarkemmat 
harjoitusajat ja -ryhmät löytyvät 
mm. Ypäjän Yllätyksen ilmoi-
tuksesta elokuun Ypäjäläisessä.

Inka Stormi

Voitto kotiin maailman  
suurimmasta lasten ja nuorten 
lentopallotapahtumasta
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Syksyn tapahtumat:

24.8. KUPLAPALLOTURNAJAISET klo 18.30

Ilmoita 3–5 hlö joukkue mukaan  
hauskan haastavaan liikuntatapahtumaan,  

jonka jälkeen saunat lämpiminä joukkueelle.
Joukkemaksu 25,- sis pelit, saunat, palkinnot parhaille

Areenalla Karaoke-tanssit alkuillasta!
Alueelle vapaa pääsy

• • • • •

29.9. OKTOBERFEST klo 19.00–0.30
Areenalla biletystä pitkissä pöydissä.  

Bändinä Matti Kukkarossa Pänd.
Liput ennakkoon 15,- ja ovelta 20,-,  

sisältää runsaan Oktobermenyyn.
• • • • •

24.11. Bändi-ilta klo 19.00–0.30
BLUESTROKES

Liput 5,-
Mahdollisuus tilata ennakkoon ruokailut ryhmälle.

• • • • •

7.12. KAIKEN KANSAN PIKKUJOULUT
Paijalainen runsas jouluinen pitopöytä,  

aidolla arinakinkulla
Mikko Mäkeläinen tarjoaa tahdit

pikkujoulubufee 35,- varaukset ennakkoon,  
yli 15 hlön ryhmä – 10%

Kaikkina tapahtumailtoina täydet oikeudet!!
Paija.fi  •  050-5696945  •  info@paija.fi

Perttulan koulun kolmannel-
le luokalle tuli mieluinen ja 
mielenkiintoinen vierailukutsu 
Eduskuntatalolle opetusministeri 
Sanni Grahn- Laasoselta. Mat-
karahat saimme koottua, kiitos 
Ypäjän Lions Clubien. Opinto-
retkipäivä oli toukokuun heltei-
sin Helsingissä ti 15.5. 2018. 
Matkamme onnistui yli odo-
tusten. Oppilaat olivat huolel-
la valmistautuneita esittämään 
kiperiäkin kysymyksiä, joihin 
Sanni Grahn Laasonen paneutui 
yli tunnin kestävässä tapaami-
sessamme. Oppilaista tuntui, että 
heitä todella kuunneltiin. 

Tiistaina 15.5. Perttulan kou-
lun kolmas luokka lähti edus-
kuntavierailulle opetusministeri 
Sanni Grahn – Laasosen vie-
raaksi. Meillä oli aika paljon 
kysymyksiä hänelle. (Emilia M.)

Bussimatkalle lähdimme klo 
15.00. Matkalla poikkesimme 
Kaisan Grillille. Puolet pelasivat 
puhelimella, puolet nukkuivat. 
Kun vihdoin pääsimme Helsin-
kiin, ruuhka alkoi. Kaiken korja-
si maisemat. ”Itämeren helmi ” 
näkyi selvästi! Jopa laulujoutsen 
näyttäytyi. (Oskari O.)

Kun pääsimme eduskuntaan, 
niin laskin portaat ja niitä oli 4 , ja 
niin muuten, graniittipylväitä oli 
14. Niitä en laskenut. (Erkka R.)

Me menimme turvatarkas-
tuksen läpi ja tavarat pistettiin 

tarjottimelle. Kaikki tavarat 
taskuista pistettiin siis tarjotti-
melle. Minä en piipannut, eikä 
varmaan kukaan muukaan. Kun 
pääsimme turvatarkastuksesta, 
niin Lenita Ketola näytti meille 
Eduskuntataloa. (Elsa S.)

Sitten kun pääsimme koh-
teeseen niin KAIKKI olivat in-
noissaan, vaikka pojat sitä eivät 
näyttäneetkään. Mutta minua 
kiinnosti eniten sali, jossa istu-
taan, siis täysistuntosali. Edus-
kuntatalo oli ihan järkyttävän iso 
!! (Emmi M.)

Me menimme tosi monta 
rappusta kierroksella. Kävimme 
katsomassa Eduskuntatalon pie-
noismallia. Niitä oli kaksi ja ne 
olivat eri mittakaavassa.  Siellä 
oli hissit nimeltään paternoster-
hissit, jotka liikkuvat koko ajan. 
Niihin pitää mennä ja lähteä pois 
vauhdissa. (Milla K.)

Valtiosali oli kivan näköinen. 
Siellä oli joistain presidenteistä 
veistetty rintakuvia. Siellä oli 
myös kivan näköisiä tuoleja ja 
sohvia. Valtiosalissa pidetään 
juhlia ja kaiken näköisiä juttuja. 
(Hulda H.)

Kävimme istuntosalissa, jon-
ka katto oli sokeriruokoa. Sen 
jälkeen menimme tapaamaan 
Sanni Grahn- Laasosta. Kysyim-
me kysymyksiä, joihin hän vas-
tasi. Saimme pullaa ja mehua. 
(Bruno R.)

Me askartelimme kortin luo-
kan kanssa koulussa. Teimme 
siihen ruusuja pinkistä kreppi-
paperista. Kortti oli Sannille. 
(Milka R.)

Kysyimme, onko Sannilla 
eläimiä. Ei ollut, paitsi pienenä 
kani Kassu. Sannin lempiväri on 
valkoinen. (Venla R.)

Sanni oli tosi mukava ja kun 
kaikki kysymykset oli kysytty, 
Sannin piti juosta Ylen uutisstu-
dioon. (Hulda H.)

Kävimme tulomatkalla Ma-
suunissa kaupassa ja Hesburge-
rilla syömässä. Saimme myös 
käydä leikkinurkkauksessa. (Aa-
ro L.)

Kun lähdimme eduskunta-
talosta, niin kävimme ABC:llä 
syömässä ja minä otin juustoate-
rian. Olimme koululla klo 22.54. 

Meidän mukaan lähti myös 
kaksitoista aikuista eli osa mei-
dän luokkalaisten vanhempia. 
(Emilia L.)

Mielestäni tämä oli järkireis-
su! (Nikolai F.)

 Sanni Grahn-Laasonen kuun-
teli tarkoin kolmasluokkalaisten 
laatimat ja esittämät kiperät ky-
symykset. Osa oppilaista toimi 
kirjureina. Vastaukset on koottu 
heidän muistiinpanoistaan sekä 
seuraavan koulupäivän yhteisis-
tä muisteluista. Tarkkoina olivat 
olleet myös oppilaat.

Sanni Grahn–Laasosen 
haastattelu

Miten kiinnostuitte 
opetusministerin työstä? 
– Kiinnostuin koulua koskevista 
yhteisten asioiden hoitamisesta 
jo nuorena.  Olin aktiivinen op-
pilaskunnan jäsen.

Mitä harrastitte lapsena?
– Harrastin lentopalloa ja mu-
siikkia. Lauloin mielelläni ja soi-
tin viulua, haitaria ja rumpuja.
– Myöhemmin järjestötoiminta 
syrjäytti aikaa lentopalloharras-
tukselta.

Mikä oli lempioppiaineenne 
koulussa?
– Musiikki, äidinkieli ja historia.

Mikä on teidän hauskin 
lapsuusmuistonne 
kouluajoilta?
– Monet musiikkiesitykset, jois-
sa innolla olin mukana.
– Mieleen tulee myös yksi opet-
taja, joka oli erittäin kiinnos-
tunut unkarin kielestä ja maan 
kulttuurista, joita hän opetti 
meille tunnin viikossa. Tapasim-
me unkarilaisia vierailijoitakin. 
Myöhemmin Unkarissa käydes-
säni olen saanut hyödyntää näitä                                 
” unkaritunneilla” oppimiani tai-
toja.

Missä koulussa olette 
opiskelleet?
– Alakoulun kävin Vieremän ja 
Heikan koulussa. Ylioppilaaksi 
pääsin Forssan yhteislyseosta.  
Opiskelin valtiotieteitä Helsin-
gin yliopistossa, josta valmistuin 
valtiotieteitten maisteriksi.

Mikä on ollut noloin 
tilanteenne työelämässä?
– Niitä tulee joka päivä, mutta 
niiden yli pitää päästä. 
– Hmmm, pitää vielä miettiä…

Mihin asioihin te voitte 
työssänne vaikuttaa?
– Kouluasioihin, opetussuunni-
telmien sisältöihin.

Minkälaisia puheita te pidätte?
– Liian pitkiä 
– Monia puheita vuorokaudessa. 
Niitä voi kertyä yli 20 viikossa.

Oliko teidän työnne alussa vai-
keaa?
– Oli vaikeaa ja on edelleenkin.

Minkälaisia päätöksiä te 
joudutte tekemään?
– Vaikeita päätöksiä.  Rahan ja-
kaminen tasa-arvoisesti ja oikeu-
denmukaisesti on vaikeaa, kun 
sitä on rajallisesti ja tarvitsevia 
kohteita on paljon.

Oletteko saanut hymypatsasta 
kouluaikoinanne?
– En ole saanut.
– Luokallamme oli monta, jotka 
ansaitsivat hymypatsaan. Ne me-
nivät oikeisiin osoitteisiin.

Moneltako työpäivänne  
alkaa ja onko aamulla kiva 
mennä töihin?
– Työpäivät alkavat ennen kah-
deksaa.
– Aina on kiva mennä töihin, 
vaikka joskus aamulla väsyttää.

Miten pääsitte 
opetusministeriksi?
– Minut valittiin.
– Vaikeinta on ensin saada 
riittävä määrä ääniä eduskun-
tavaaleissa ja tulla valituksi 
kansanedustajaksi. Sitten pitää 
ahkeroida ja tehdä huolella kan-
sanedustajatyö, jotta ministeriksi 
valittaisiin.

Oletteko olleet muualla töissä 
kuin eduskunnassa?
– Toimittajana. Työ tuli tutuksi 
isäni kautta, joka oli Forssan 
Lehden päätoimittaja.

Minkälainen työpäivänne 
kulku on esim. tänään?
– Tällä viikolla työpäiviin on 
kuulunut paljon vierasryhmiä, 
matkoja ja kokouksia. – Jokai-
nen päivä on erilainen.

Mikä on teidän lempivärinne?
– Valkoinen. Nuorempana oli 
pinkki.

Miten Forssan sairaalalle käy 
soteuudistuksessa?
–  Sairaala pysyy, vaikka valitet-
tavasti anestesiaa vaativa kirur-
gian toiminta siirrettiin Hämeen-
linnaan.
Kuinka pitkään teidän 
pisimmät työpäivät kestävät?
– Aamusta iltaan, tai yöhön.
– Yritän parhaani mukaan jär-
jestää aikaa myös perheelleni ja 
viisivuotiaalle tyttärelleni.
Milloin viimeksi teidän luonan-
ne on käynyt lapsia?
– Viime viikolla vieraili päivä-
kotiryhmä, joiden tiloja olemme 
käyttäneet kokoustamiseen.

Onko teillä eläimiä kotona?
– Ei ole tällä hetkellä.
– Lapsena minulla oli kani ni-
meltään Kassu.

Miksi vaihdoitte ympäristö- 
ministeristä opetusministeriksi?
– Eduskuntavaaleissa 2015 pää-
sin jatkokaudelle ja siinä yhte-
ydessä minut valittiin opetusmi-
nisteriksi.

Mikä on työssänne 
haastavinta ja vaikeinta?
– Päättäjillä on hyvin erilaisia 
mielipiteitä käsiteltävistä asiois-
ta. Niiden yhteensovittaminen 
on välillä haastavaa.
– Vaikeinta on hyväksyä erilaiset 
mielipiteet.

Onko työnne raskasta?
– Toisinaan.

Mikä on teidän lempikirjanne?
– Väinö Linnan trilogia Täällä 
Pohjan tähden alla. Luin ne jo 
nuorena ja kirjat vaikuttivat sy-
västi.

Mikä on ollut teidän 
lempikirjanne lapsena?
– Vihreä varis- sarja ja Tiina-
kirjat.
– Nyt luen Tatua ja Patua tyttä-
relleni.

Mikä on hauskinta työssänne?
– Hauskinta on vierailut päivä-
kodeissa, eskareissa ja kouluissa.

Isot kiitokset eduskuntareissun 
kyytikustannuksiin osallistuneil-
le järjestöille:
Lions Club Ypäjä ja  
LC Ypäjä/Kate

Reissu oli kaikin puolin antoisa 
ja mieleenpainuva!

T. Perttulan koulun 3. lk ja 
luokanopettaja Pirjo Mutkala

Kolmasluokkalaisten eduskuntavierailu

Kuvassa Perttulan koulun kolmasluokkalaiset Eduskuntatalon 
portailla.

Kuvassa Sanni Grahn-Laasosta haastattelee seisomassa olevat op-
pilaat vas. lukien Santeri Rämö, Eemeli Palovaara ja Julius Fält.
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Liikuntatapahtumia

SPR:n Ypäjän osaston 
HAAVIN AAMUT 

kaikille ypäjäläisille tarkoitetut avoimen toiminnan aamupäi-
vät keskiviikkoisin ja torstaisin jatkuvat taas 1.8. alkaen. Tule 
sinäkin mukaan!
Toivotamme kaikki vanhat ja uudet kävijät sydämellisesti 
tervetulleiksi
Haavin aamuun keskiviikkoisin ja torstaisin kello 9-11.30 
Nuorisotila Haaviin osoitteessa Varsanojantie 8. (Jos Haavissa 
vielä remontoidaan tapaamme Veteraanituvalla.) Tarjolla on 
kahvia ja voileipiä, joskus tuoretta pullaakin, sekä mukavaa 
seuraa. Otamme mielellämme vastaan myös tuote- tai toimin-
nan esittelijöitä!

Lisätietoja:   Satu Leppälahti p. 050 363 0508 tai  
Eeva Mikkola p. 050 370 6867

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry
Elokuun 2018 toimintaa: 
Hallituksen kokous tiistaina 14.8.2018 kello 11.30, jonka 
jälkeen kello 13.00 kuukausitapaamisen vieraana ovat Kun-
niakuntalainen Alpakka Börje ja tietysti hänen ohjaajansa 
Sirpa Ryyppö. Sirpa kertoo tietoa alpakoista ja niiden oloista. 
Tervetuloa kaikki vanhat ja uudet jäsenet veteraanituvalle 
Perttulantie 7.
Ikäihmisten Mölkkymestaruus -kilpailut järjestetään per-
jantaina 17.8.2018 klo 13.00 järjestetään palvelukeskuksen 
pihalla. 
TULOSSA: tiistaina 11.9 klo 13 veteraanituvalla ”Muistin 
tehostaminen” aiheesta kertoo tamperelainen valtiotieteen 
tohtori ja psykologi Reijo Kauppila. Tule ja kuule miten muis-
tiasi voidaan tehostaa.
Päiväretki Lehmirannan lomakeskukseen 5.10.2018. Retken 
hinta 40 €. Tarkemmin syyskuun Ypäjäläisessä. 
Terveisin Keijo. Soita 0400-535315.

YPÄJÄN KARJALAISSEURA RY
TIEDOTTAA

Saunailta Caissaniemessä maanantaina 20.8.2018 
klo 18 alkaen. Tervetuloa joukolla mukaan.
Muolaalaisten Seura ry:n vuosikokous torstaina 
16.8.2018 klo 17.00 Urjalan yhtenäiskoululla, Urjalan-
tie 37 Urjala. Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 
Emil Luukka -seminaari samana päivänä alkaa klo 
18.00, kokouksen ja seminaarin välissä kahvitarjoilu. 
Tervetuloa Urjalaan.

Kuusjoenkulman kyläyhdistys mukana 
Pertun Päivillä Ypäjän Yössä seurakuntakodin pihalla 
la 25.8.2018 alkaen kello 14.00. 

Perinteinen vohvelikahvila, 
makkaraa ym. Myös erä 
ternimaitoa myynnissä.
Kyläyhdistys kiittää erittäin 
reippaita kesätyöntekijöi-
tä Cinderellaa ja Oskaria, 
olette huippuja!

ZUMBA KIDS
Keskiviikkoisin 22.8.2018 alkaen

10–12 v klo 16.00–16.45 
7–9 v klo 16.45–17.30

Perttulan koululla

Ohjaajana Satu Mononen
Järjestää MLL:n Ypäjän yhdistys

Osallistumismaksu:  jäsenet 50€/12 kertaa 
muut 70€/12 kertaa

Ilmoittautumiset:    henna.linnala@hotmail.com 
tai 050 5226282 

ZUMBA KIDS on lasten ja nuorten oma tanssi-
tunti, jossa yhdistyvät helpot tanssisarjat sekä 
hauskat liikuntaleikit.

HIRVIELÄINKOKOUS  
18.8.2018 klo 14.00  
Ypäjänkylän seurojentalossa.

Käsitellään hirvieläinmetsästystä koskevat asiat. Hen-
kilökohtainen osallistuminen tai valtakirja, jos edustaa 
toista henkilöä. Metsästykseen tarvittavat luvat ja 
osanottomaksut oltava mukana.

Johtokunta

KESÄKOKOUS  
12.8.2018 klo 12.00  
ampumaradalla.

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Pienpetojen 
saalisilmoitukset sihteerille viimeistään 10.8.2018 klo 
17.00 mennessä. Kokouksen jälkeen jäsenten välinen 
haulikkokilpailu.

Johtokunta

Koirien Match Show 
La 25.08.2018

Ypäjänkylän seuraintalon piha-alueella

Ypäjänkyläntie 842
32140 YPÄJÄ AS

Ilmoittautumiset alkaen klo 10
Kehät alkaen klo12

Hinnat:      7€/koira,  
saman omistajan seuraavat koirat 5€ 
Lapsi ja koira 5€

Luokat:      Pennut (koirat alle 1v.) 
Isot koirat (säkä yli 40 cm) 
Pienet koirat (säkä alle 40 cm) 
Lapsi ja koira  
(tarkoitettu alle 13v.lapsille)

Tuomarit:   Eeva Lehtonen 
Riina Levander 
Sisko Nurminen

Tapahtumaa sponsoroi: Jari Suominen ja Tarja Ala-Saari
Noudatamme Kennelliiton rokotusmääräyksiä, huolehdithan 
siitä että koirasi rokotukset ovat ajan tasalla ja otathan roko-
tustodistuksen mukaan.
Tervetuloa kaikki koirat karvoihin katsomatta!   
Myös sekarotuiset ja leikatut!
Paikalla myös puffetti sekä arpojen myyntiä
Tiedusteluihin vastaa:  
 Risto Rantanen 046-5569765 
Järjestää Ypäjänkylän kyläyhdistys 

Pertunpäivien avajaistanssit
Ypäjänkylän seuraintalolla

Pe 24.8.2018 klo 20 – 24
Ypäjänkyläntie 842

Nyt kaikki mukaan laittamaan jalalla koreasti.

Orkesterina tapahtumassa toimii:

Hanski & lapaset

Vapaa pääsy.
Suolaisen nälkään grillimakkaraa ja  

kahvihampaan kolotukseen  
makoisaa kahvia pullan kera.

 
Kohteen järjestäjänä:  Ypäjänkylän kyläyhdistys ry,  

sekä Ypäjän kunta

Tulevia tapahtumia:    16.9. Avoin keskustelutilaisuus  
kyläsuunnitelman päivityksestä  
sekä yhdistyksen ylimääräinen  
kokous sääntömuutoksesta.  
22.9. syystoriLukuvuoden 2018–2019 kurssiohjelma on luettavissa 

internetissä, paperiversio jaetaan kotitalouksiin 15.8.
Ilmoittautumiset alkavat ma 20.8.2018 klo 18.30.

Lukuvuoden teemana on

“Jokaiselle jotakin Jokiläänistä”
Tervetuloa opiskelemaan!

PS.  Kevätnäyttelyn 2018 yhteydessä olleen palapelitehtä-
vän arvonnassa vapaavalintaisen kurssin lukuvuodelle 
2018–2019 voitti Ilkka Nybom. Onnea voittajalle!

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO

Perinteiset Elotanssit 
Hyrsynkulman lavalla 

sunnuntaina 19.8.2018 klo 14.00–18.00

Tansittaa tanssiyhtye Desire 
Vierailevana tähtenä Erkki Liikanen

Puffetti ja arpajaiset, 
jossa pääpalkintona sitä Hyvää, ym. ym.

Liput 10 euroa. Arvat euron kpl.
Järjestää Veikko Nieminen ja musiikin ystävät

Tervetuloa!

Ennakkoilmoittautuminen 24.8.2018 mennessä! 

La 25.8.2018 klo 13:00 
Y llätys-juoksu 

http://www.tammelanryske.fi/ypaja/ 

Kilpa/ hölkkä 10€   (jälki-ilm. 10€) 
Nuoret 11-15v. 8€  (jälki-ilm. 8€) 

Osallistumismaksu maksetaan päikan päällä käteisellä
Kaikille sarjoille ajanotto

Reitti hiekka / asfaltti
Jälki ilmoittautumiset 30 min. ennen ensimmäistä lähtöä

Kilpailukeskus Ypäjän Pertunkaaressa, Pertuntie 5

Sarjat: 
M / N 8,5km 
T / P 11 2,3km 
T / P 13 2,3km 
T / P 15 2,3km 
Hölökkäsarja 4,8km 

Juoksi jakorti lla 2€:n al ennus!  

Lisätietoja Ypäjän Yllätyksen FB-sivuilta tai 050 0596 713 / Tapio 

Moukaripörssi 

La 1.9. klo 13:00
Ke 5.9. klo 18:00
La 8.9. klo 13:00

Ypäjän yleisurheilukentällä 

Järj. Ypäjän Yllätys ry.
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KAVERIVALMENNUS
esim. Kaveruksille tai pariskunnille

Haluatko parantaa kuntoasi ja keventää oloasi?
Liikkua kaverin kanssa?
Nauttia raikkaasta ilmasta?
Muuttaa elämäntapojasi ja voida hyvin?
Tämä on juuri teille tarkoitettu.
3 kk intensiivinen kaverivalmennus esim. Kavereille, paris-
kunnalle jotka haluavat liikkua yhdessä ja parantaa (työ) hy-
vinvointiaan ja motivoida toinen toisiaan liikunnan ja yhdessä 
olon kautta.

Kaverivalmennus pitää sisällään;
– kuntotestit,
– alku-ja loppumittaukset,
–  henkilökohtainen ruokavaliosuunnitelma sekä kotitreenioh-

jelma kaverin kanssa
– 6 treeniä / 3kk)
– sähköpostitukipalvelu koko valmennuksen ajan

Valmennuksen hinta;  260€ / hlö/ 3kk
Ryhmäliikunnanohjaaja,  
Personal Trainer Annika Määttänen
046-9625976
personal.trainer@ypajanyllatys.fi  

ASUNTOJEN KORJAUSAVUSTUKSET

Avustusta voi saada vähintään 65-vuotta 
täyttänyt tai vammainen henkilö ympäri-
vuotisessa käytössä olevan kodin 
korjauksiin, jotka mahdollistavat 
kotona asumisen. 

Huom. Avustuksessa tulo- ja varallisuusrajat.

HISSI- JA ESTEETTÖMYYSAVUSTUKSET

Yhteisölle (esim. asunto-osakeyhtiö) 
kerrostalon jälkiasennushissin rakenta-
miseen ja/tai esteettömyyskorjauksiin.

Asunnon korjauksia ei saa aloittaa 
ennen avustuspäätöksen saamista

Hae korjausavustusta!

Miten haen?
ARAn verkkoasioinnin kautta (ara.�) tai paperihakemuksella.

Kysy avustuksista:
korjausavustus.ara@ara.�

puh. 029 525 0818 
Palvelemme ti–to klo 9–15 (heinäkuussa ti–ke)

50%
korjaus-

kustannuksista
erityisestä syystä 

70%(            )

45%
korjaus-

kustannuksista

Omatoimiharjoittelu 1 ja 2
Omatoimista lihaskuntoharjoittelua (liikkuvuus, kestävyys ym., EI pallopelejä!)
maanantaisin 17:00 18:30 ja lauantaisin 10:00 11:30
Syyskausi 13.8. –17.12.2018

1 x vko 20€ / jäsen 40€ / ei jäsen
2 x vko 40€  / jäsen 60€ / ei jäsen

03 synt. ja nuoremmat maksu puoleen hintaan!
Vuorovastaavat: Johanna Sirviö ja Elina Kauranen

Aikuisten salibandy
Kuntoliikuntapohjaista pelaamista sisäpelikentällä 03 synt. ja vanhemmille
maanantaisin 19:30 21:00 ja keskiviikkoisin 20:00 21:30
Syyskausi 13.8—19.12.2018

40€ / jäsen
60€ / ei jäsen

Vuorovastaava: Mikko Hokka

Lasten salibandy ( 09  06 synt.)
Kuntoliikuntapohjaisia harjoituksia ja pelaamista sisäpelikentällä
perjantaisin 16:00 17:30
Syyskausi 31.8.—21.12.2018

35€  / jäsen 
 55€  / ei jäsen
Ohjaaja: Aleksanteri Laaksonen

Tenavien salibandy ( 12– 10 synt.)
Kuntoliikuntapohjaisia  harjoituksia ja pelaamista sisäpelikentällä
maanantaisin 18:30 19:30 
Syyskausi 22.8.—18.12.2018

25€ / jäsen  
 45€ / ei jäsen
Ohjaaja: Tiina Stork 

Yllätyksen liikuntatarjontaa Pertunkaaressa

Sulkapallo
Omatoimista sulkapalloa sisäpelikentällä kaikille.
(alle 15 vuotiaat 15 vuotta täyttäneen seurassa)
keskiviikkoisin 18:30 20:00
Syyskausi: 15.8.—19.12.2018 

20€ / jäsen
10€ / jäsen 15 v ja nuoremmat
40€ / ei jäsen

Vuorovastaava: Turo Järvelä

Judo
Judo on harrastajamäärältään maailman suurin kamppailulaji. 
Peilisalissa kaikenikäisille.

tiistaisin 18:00 19:30
Syyskausi 24.8.—18.12.2018

15€   / jäsen 
 35€ /  ei jäsen
Ohjaaja: Pertti Helander 
 

Aikuisten lentopallo (päivävuoro)
Kuntoliikuntapohjaista lentopalloa sisäpelikentällä 2003 synt. ja vanhemmat

tiistaisin 10:00 12:00 ja perjantaisin 10:00 12:00
Syyskausi: 23.8.—21.12.2018

20€ / jäsen
40€ / ei jäsen

Vuorovastaava: Pertti Helander 

Aikuisten lentopallo (iltavuoro)
Kuntoliikuntapohjaista lentopalloa sisäpelikentällä 2005 synt. ja vanhemmat
tiistaisin 18:30 20:00
Syyskausi: 28.8.—19.12.2018

20€ / jäsen
40€ / ei jäsen

Vuorovastaava: Pasi Paloposki

Lentopallo E ikäiset  ( 09 08 synt.)
Monipuolista lentopallon harjoittelua sekä pelaamista sisäpeliken-
tällä. Mahdollisuus joukkue toimintaan. Joukkuepelaajan tulee olla 
jäsen.
tiistaisin 17:30 19:00  torstaisin 17:30 19:15
Syyskausi 16.8.2018 alk

40€ / joukkuepelaaja sekä ei jäsenet
30€ / harrastejäsen

Valmentaja: Mirka Kaunisto Vuorentausta

Lentopallo F ikäiset  ( 12 09 synt.)
Monipuolista lentopallon harjoittelua ja pelaamista sisäpelikentällä. Mahdollisuus joukkueen perustamiseen. Joukkuepelaajan tulee olla jäsen.
tiistaisin 16:30 17:30 ja torstaisin 16:30 17:30
Syyskausi 4.9.2018 alk.

30€ / joukkuepelaajat sekä ei jäsenet
25€ / harrastejäsen

Ohjaaja: Mirka Kaunisto Vuorentausta ja Pasi Paloposki

Lentisharkat   ( 12 09 synt.)
Monipuolista harjoittelua sekä pelaamista sisäkentällä.
tiistaisin 16:30 17:30
Syyskausi: 4.9.—12.12..2018

20€ / jäsen
40€ / ei jäsen

Ohjaaja:  Mirka Kaunisto Vuorentausta (+Eve ja Veera)

Lasten urheilukoulu ( 10 06 synt.)
Perusominaisuuksien, kuten nopeuden, kimmoisuuden, lihaskunnon ja 
koordinaation kehittämistä pelien, voimistelun sekä ratojen avulla.
tiistaisin ja perjantaisin 19:00 20:00
Syyskausi: 31.8.—14.12.2018
35€ / jäsen
55€ / ei jäsen
Valmentaja: Elina Kauranen

Yhdistyksen jäsenyys on kaikille avoin, jäsenmaksu 15€ / vuosi. Jäseneksi 
voit liittyä vuorolla, jäsentietolomakkeita saat vuorovastaavalta. Voit liittyä 
myös s-postitse ypajanyllatys@gmail.com. 

  Kertamaksut maksetaan paikan päällä, kausimaksut laskutetaan. Salivuoro– 
ja kausimaksut koostuvat mm tilojen kustannuksista ja ohjaajille maksettavista 
palkkioista. Kausimaksut vaihtelevat, koska osa ohjaajista / vuorovastaavista 
hoitavat tehtäviään vapaaehtoisesti, ilman korvausta. Osa ohjaajista saa kor-
vauksen suorittamastaan liikuntavuorosta. 

  Ypäjän Yllätys ry:n hallitus taas on päättänyt tukea nuorten liikkumista, tästä 
syystä nuorille on alennetut hinnat. 

  Osallistujia ei ole vakuutettu Yllätyksen puolesta, suosittelemme  hen-
kilökohtaisen tapaturmavakuutuksen hankkimista. 

Aikataulujen mahdollisista muutoksista
päivitetään informaatiota Yllätyksen FB sivuille.

Lisätiedot 050 3559 901 / Mirka
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”Mielestäni ryhmässä oli kiva jutella, ilmapiiri oli rento ja avoin ja 
silti keskustelussa oli aina jokin aihe.” 
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Terveisin ryhmänohjaajat Anna-Maria Silfvenius-Pura ja Anne-
Mari Paloposki 

YPÄJÄN KUNTA JÄRJESTÄÄ 

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
TORSTAINA 16.8.2018

Lähtö Ypäjän torilta 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 Sirén puh. 040 7575 833

AVOIN PERHEKERHO 
ON 

LASTEN JA AIKUISTEN RENTO KOHTAUSPAIKKA
• Virkistystä arkeen
• Juttuseuraa aikuisille
• Leikkiä toisten lasten kanssa 
• Askartelua
• Välipala

Ypäjän avoin perhekerho alkaa taas 31.8.2018  
Haavin tiloissa klo 9–11.30.

Perhekerhon uusi puhelinnumero on 050-3831610 ja ker-
hon vetäjänä toimii Aulikki Lindqvist. Kerhoon ovat terve-
tulleita isät, äidit, mummot, papat, mammat, perhepäivä-
hoitajat, kummit, sedät, ystävät, tädit ja enot lasten kanssa. 
Osallistumismaksu 2e/perhe.

IKÄIHMISILLE OHJAUSTA JA NEUVONTAA
Palveluohjauksen päällikkö Marjatta Palojärvi tavattavissa 
Ypäjän palvelukeskuksessa Rauhalantie 1
klo 12–15 seuraavina aikoina
ke 29.8.2018
ke 3.10.2018
ke 7.11.2018
ke 5.12.2018
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

IKÄIHMISTEN PÄIVÄTOIMINTA
Päivätoiminta on tarkoitettu kotona asuvien ikäihmisten 
tueksi ja virkistykseksi.
Päivätoiminta on suunniteltua ja tavoitteena on asiakkaiden 
toimintakyvyn tukeminen ja ylläpitäminen.
Päivätoimintaa järjestetään tiistaisin ja keskiviikkoisin 
klo 10.00 – 14.00 palvelukeskuksessa.
Ohjelmassa on tuolijumppaa, kuntosali harjoittelua, pelejä, 
musiikkia, aivojumppaa, yhdessäoloa ym.
Päivän hinta 14.85 € sisältää lounaan, kahvin ja ohjatun 
toiminnan.
Kuljetus taksilla 3.65€/suunta.

Tiedustelut ja uusien ilmoittautumiset  
050 34 94 331/Mari Krapi
Tiistain ryhmä palaa kesätauolta 14.8. ja keskiviikon ryhmä 8.8.

Tervetuloa mukaan!

Kiinteistöinventointi

Ypäjän kunta selvittää yhteistyössä FCG Suunnittelu ja tekniikka 
Oy:n kanssa keskustan taajama-alueella sijaitsevien kiinteis-
töjen ja rakennustietojen tilannetta kunnan rakennusrekisterin, 
väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistorekisterin sekä 
Verohallinnon rekisterin ajantasaistamiseksi.

Kunta toimittaa tiedot kiinteistöistä ja rakennuksista Väestöre-
kisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 
mukaisesti Väestörekisterikeskukselle, minkä takia kunnan ra-
kennus- ja huoneistorekisteri on päivitettävä todellista tilannetta 
vastaavaksi. Väestötietojärjestelmän tiedot ovat myös muiden 
viranomaisten, kuten Verohallinnon käytössä. Siten ajan tasalla 
olevat rakennusrekisterin tiedot turvaavat myös oikean ja tasa-
puolisen käsittelyn kiinteistöverotuksessa.

Kiinteistötietojen inventointityössä selvitetään mm. rakennus-
ten sijainti, ulkomitat, käyttötarkoitus ja muut perustiedot. 
Inventointityö ei vaadi kiinteistön omistajan yhteydenottoa eikä 
läsnäoloa paikan päällä. Inventointityö tapahtuu ulkoa käsin eikä 
rakennusten sisätiloihin ole yleisesti tarvetta mennä. Maasto-
käynnit ovat osa kiinteistöveroselvityksen toista vaihetta, jolla 
pyritään vastaamaan rekisterivertailuissa ilmenneisiin tarkastus-
tarpeisiin. Mikäli kiinteistön omistaja taikka haltija on paikalla, 
suoritetaan rakennuksen vesimittarin luenta inventointikäynnin 
yhteydessä.

Kiinteistöjen inventointityö aloitetaan tiistaina 11.9.2018.  
Maastotöihin osallistuu maastossa yhtäaikaisesti 2–3 hlöä.

Lisätiedot ja yhteydenotot:
Ypäjän kunta

Jouko Käkönen
Puh. 02 7626 5241

jouko.kakonen@ypaja.fi

KIRJASTO
YPÄJÄN KUNNANKIRJASTO
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”.

KESÄAUKIOLOAJAT 1.6.-31.8.
ma  klo 13–19
ti  klo 13–19
ke klo 13–16
to klo 13–19
pe klo 13–16 
LIIKUNTAVÄLINEITÄ KIRJASTOSTA
Kahvakuulia, kävelysauvoja, selättimiä, fitness-säk-
kejä, hae lainaan ja kokeile, mikä sopii sinulle! Esillä 
myös liikunta-aiheista kirjallisuutta. 
PERTUN PÄIVIEN JA YPÄJÄN YÖN OHJELMA
Ohjelmaa ja mentävää koko viikon 34 ajan: koulun- 
aloitusdiskoa, paneelikeskustelua, laulua ja katukah-
viloita, perjantaina Seurojentalolla tanssitaan, lau-
antaina tavataan torilla, sunnuntaina kirppistellään 
ympäri Ypäjää.  Tapahtumakalenteria päivitetään kun-
nan kotisivuilla www.ypaja.fi, ohjelmalehtiset jaossa 
palvelupaikoissa (kunnantalo, kirjasto, kirkkoherran-
virasto, posti, osuuspankki, kukkakauppa, apteekki, 
Karrinpuomi, Kebab, Sale) maanantaina 20.8.
Aurinkoista kesää!

LUKUVUODEN 2018 – 2019 TYÖ- JA LOMA-AJAT
Syyslukukausi  ti 14.8. – pe 21.12.2018 
syysloma  ma 15.10. – su 21.10.2018 (vko 42)
lomapäivä  pe 7.12.2018 

Kevätlukukausi  ke 2.1. – la 1.6.2019 
talviloma  ma 18.2. – su 24.2.2019 (vko 8)
pääsiäisloma  pe 19.4. – ma 22.4.2019 

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Pertun päivät 24.-26.8.2018
Ypäjän Yö la 25.8. klo 17.00-23.30
Viikolla

Tiistaina 21.8. kello 17-19 koulunaloitus- 
disko alakoululaisille Karrinpuomissa
kello 17-19 paneelikeskustelu ajankohtaisista  
ypäjäläisistä asioista Seurakuntakodin pihalla
kello 19 ”Suvilinnun laulut” Seurakuntakodissa 
Keskiviikkona 22.8. kello 18 kesälauluja Ypäjänkylän 
Seuraintalolla avoimet ovet Loimijoki Golfissa kello 10–18

Torstaina 23.8. kello 17.30 lauletaan Muistolehdon 
alueella, kello 18 hautausmaakierros,
kello 18.30 LC Katen kahvio Leijonapolulla

Perjantaina 24.8.
Avajaistanssit Ypäjänkylän seuraintalolla kello 20–24. 
Orkesterina Hanski & Lapaset
Kuplajalkapalloturnaus Paijalla kello 18 alkaen
Nuorisotila Haavin syystoiminnan avaus
Karaoke Karrinpuomissa kello 22 alkaen

Lauantaina 25.8. 
Pertun torilla myynti alkaa viimeistään kello 15. Ei 
paikkamaksua, varaa myyntipaikkasi
puh. 02 7626500 tai 050 5626301.
Takakonttikirppis Työpaja Vieterin nurmella kello 
11.00–15.00. Ei paikkamaksua, ilmoittaudu mukaan 
puh. 050 371 3817 tai 050 357 9948. Vieterin kierrä-
tyspaja avoinna, kahvio, Eläkeliiton makkarakoju.
Match Show Ypäjänkylän seuraintalolla, ilmoittautu-
minen alkaa kello 10, kehät kello 12
Yllätysjuoksu kello 13
Kuvion Kulttuuri-karuselli seurakuntakodissa ja pi-
halla kello 14-17.  Toimintaa lapsille vauvaikäisistä 
koululaisiin. Pihassa Mll:n pomppulinna, Kuusjoen 
kyläyhdistyksen puffetti. Avoimet ovet seurakunnan 
päiväkerhossa kello 16-18.
Karrinpuomissa juhlaruokailu kello 13–17, illalla Dj, 
ravintola auki koko yön
Veteraanituvalla Jokiläänin kansalaisopisto esittelee 
toimintaansa
Torilla Ypäjän yö Elävää musiikkia ja erilaista ohjelmaa
Avajaissanat kello 17 kunnanjohtaja Sam Vuorinen
kello 17.15 Ypäjä-Talentin voittaja tanssiryhmä Fresh
kello 17.30 stand-up -koomikko Sampsa Simpanen
kello 18 alkaen Eino Grön yhtyeineen, tasatunnein kel-
lo 19, 20 ja 21.
Juontajana Mikko Malin

Nuorten Yö bändejä Lastauslaiturilla kello 22-23.30
Kirkossa konsertti kello 20, Kosken kirkkokuoro
Haavissa nuorisotoimen järjestämää ohjelmaa
Hevosopiston tapahtumat
Sunnuntaina 26.8.
Karrinpuomissa aamubrunssi kello 9 -12
Pertun messu kirkossa kello 10
KulttuuriPuomin autosuunnistus, pihasta pihaan kello 
12–17

Muutokset mahdollisia, ohjelmaa päivitetään kunnan sivuilla  
www.ypaja.fi

Työpaja Vieteri tiedottaa:
EU-avustuspakettien jako on  

elokuun alusta alkaen ti–to klo 12.00–14.00.
Kierrätys Rätti-Kitti on avoinna  

elokuun alusta ke klo 12.00–14.00.
T: Työpaja Vieterin väki 


