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Ypäjän kirjastossa 
kirjaston aukioloaikoina 

SÄIHKYVÄÄ
UUTTA VUOTTA!

DISCO
KARRINPUOMISSA

4.1.2018 

klo 16.00–18.00

K-7  Sisäänpääsy 2€
Järj. Ypäjän nuorisotoimi & Karrinpuomi

Ypäjän kirjastossa on koko tam-
mikuun ajan Metsän kuiskaus  
-taidenäyttely kirjaston auki-
oloaikoina. Akryyliteokset ovat 
13-vuotiaan Sikuriina Karisukin 
käsialaa. Ypäjäläinen Sikuriina 
voitti jaetun ykkössijan viime-
vuonna Someron Pellavakes-
kuksessa järjestetyssä piirustus-
kilpailussa koululaisten sarjassa 
ja samana vuonna hän myös 
voitti oman sarjansa Osuuspank-
kien kuvataidekilpailussa Ypä-

jän osalta. Sikuriina on käynyt 
nuorempana Forssan kuvataide-
koulua ja myöhemmin jatkanut 
harrastustaan itsenäisesti.  Met-
sän kuiskaus  –näyttelyssä esillä 
on luontomanifestaatioita, jotka 
näyttäytyvät pääosin mystisinä 
naishahmoina. Nuoren taiteilijan 
työt puhuttelevat pintaa syvem-
mältä ja katsoja voi löytää niistä 
yllättäviä yksityiskohtia. Näytte-
ly on järjestyksessään Sikuriinan 
kolmas. 

Tulevia tapahtumia:

Terveisiä remontin keskeltä! 
Näissä tohinoissa unohtui vallan joulu-
tervehdykset ja varmaan paljon muutakin.. 
Kiitos kuluneesta vuodesta asiakkaille 

sekä yhteistyökumppaneille 
ja ihkun huippua vuotta 2018 !!! 

To 4.1. Lasten Disco K 7
Pe 5.1. Meiju Suvas
La 6.1. Karaoke
La 13.1. Karaoke Amateur Champion karsinta
La 3.2. Karaoke Amateur Champion semifinaali
La 24.2. Dj OKU LUUKKAINEN

Ruokalista sekä aukioloajat muuttuvat kevään mittaan, 
pysykäähän kuulolla ja tervetuloa katsastamaan 

uusitun keittiön tarjonta (sitten kun se valmistuu). Sikuriina Karisukin taide  
näyttelyyn Ypäjän kirjastossa 
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Ypäjän seurakunnan 
    toimintaa tammikuussa

YPÄJÄNKYLÄN DIAKONIAPIIRI
Ti 23.1. Ypäjänkylän diakoniapiirin tupaantuliaiset 

Seuraintalon takkahuoneessa klo 12.00. 

Tervetuloa!    Vesa ja Terhi

Kirkko ja kunnantoimis-
to valaistiin sinivalkoisin 
värein 5.12 koko yöksi, 
kuten myös liput niiden 
vierellä. Oli näkemisen 
arvoinen. 

Itsenäisyyspäivänä oli 
maa valkea. Lumi peitti 
ohuella vaipallaan maise-
man ja valaisi juhlapäi-
vää.  Kirkkoon tuli lähem-
mäs 250 kävijää kiittä-
mään omasta maastamme. 
Kirkon jälkeen laskettiin 
kaikille sankarihaudoille 
sitä varten talkoilla teh-
dyt seppeleet ja kynttilät. 
Joku vei ne omaisensa 
tai sukulaisensa haudalle. 
Kiitos talkoolaisille, par-
tiolaisille, kukkakauppa 
Kurjenkukalle, Loimaan 
hautaustoimistolle, Lions 
Club Ypäjälle ja kaikille 
muillekin tästä yhteisestä 
jakamisesta sekä Sampsa 
Jaakkolalle kirkon valai-
susta.

Vesa Parikka

Suomi 
100 v.

Pysäköintipaikat olivat tiukassa, kun jokavuotinen Jou-
lukonsertti kokosi Ypäjän kirkkoon kolmantena Adventti-
na yli 400 kuulijaa ja katselijaa. Tapio Laurila oli taas 
koonnut Ypäjän ja lähiseudun musikantteja mukaan. 
Käyrätorvi täytti ajoittain koko tilan sekä laulut mielen 
ja sydämet.

Joulukonsertti kokosi Ypäjän kirkkoon 
kolmantena Adventtina yli 400 kuulijaa

Kuvassa osa esiintyjistä eli Katja, Cinderella ja Sikuriina Karisuk-
ki sekä Simone Lehtinen ja Sanna Sukki-Äijälä. Kuva Markku J. 
Honka.

KESKIVIIKKORUOKAILU kevätkausi 2018
Ypäjän seurakuntakodilla alkaa  

keskiviikkona 10.1. klo 11.30
Ruokailut jatkuvat keskiviikkoisin vanhaan malliin klo 11.30. 

Lounaan hinta on 4,00 €.  
Tervetuloa toisten seuraan ja yhteiselle aterialle  

toivottaa keittiöhenkilökunta.

KULTAISEN IÄN KERHON KEVÄT 2018
Kerho on parillisten viikkojen torstaipäivinä  
klo 11.00 – 13.00 Ypäjän seurakuntakodilla

Ohjelmassa: alkuhartaus, lounas,  
ohjelma, lähtökahvit
Tarjoiluista peritään 5,00 euroa. 
Tervetuloa kerhoon kaikki,  
jotka päivällä pääsette.
Omien työntekijöiden lisäksi kerhossa käy satunnaisvierailijoita.

Ohjelmassa seuraa:
to 11.1.  Kevätkausi alkaa.  

Terhi näyttää kuvia Karjalan tasavallasta.
to 25.1.  Yhteisvastuukeräys lähestyy meitä.  

Teemana: Nälkä.

Tervetuloa mukaan kerhoon kaikki,  
jotka vain päivällä pääsette.

Ma 1.1. klo 12 Messu Parikka, Tapio Laurila

To 4.1. klo 18 Laulusiskot srk-kodilla

La 6.1. klo 10 Messu Parikka, Saukkola, Laulusiskot

Su 7.1. klo 10 Sanakirkko Parikka, Saukkola

Ma 8.1. Päiväkerhot jatkuu normaalisti

Ke 10.1. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla

To 11.1. klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla

Su 14.1.  klo 10 Messu Parikka, Saukkola. Lions Club Ypäjä kirkkopyhä,  
kahvitarjoilu srk-kodilla

Ke 17.1. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla

Pe 19.1. klo 18 Nuortenilta sumpussa

Su 21.1. klo 10 Messu Parikka, Saukkola

Ti 23.1. klo 12 Ypäjänkylän Diakoniapiiri seuraintalolla

 klo 18 Siionin Kannel lauluilta srk-kodilla

Ke 24.1. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla

To 25.1. klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla

La 27.1. Valtakunnallinen Isospäivä Tammelassa. Sitovat ilmoittautumiset Juhalle.

Su 28.1. klo 10 Messu Erkki Vappula. Gideon kirkkopyhä, kirkkokahvit srk-kodilla

Ke 31.1. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla

 klo 16 Veisuu Veljet srk-kodilla

To 1.2. klo 18 Laulusiskot srk-kodilla

Pe 2.2. klo 18 Nuortenilta sumpussa

Su 4.2. klo 10 Nallekirkko Parikka, Saukkola, Moisander. Yhteisvastuu keräyksen aloitus.

Tulossa Su 11.2. klo 17 Urkukonsertti kirkossa, vuoden kanttori Marko Hakanpää 

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.

 

 

46.

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

Helmikuun Ypäjäläinen ilmestyy 
31.1.2018. Lehteen tarkoitettu 
aianeisto on toimitettava kun-
nanvirastoon viimeistään maa-
nantaina 22.1.2018 klo 15.00. 
Maaliskuun 2018 Ypäjäläinen 
ilmestyy 28.2.2018.
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Kyseinen otsikko on kuu-
luisa pilakuva sosiaalises-
ta mediasta, joka liitetään 
yleensä Päivi Räsäsen ku-
vaan. Ei- on tuo vaikea sa-
na, jota on lähimmäisille 
niin vaikea sanoa. Erityi-
sesti nuori ottaa ei-sanan 
negatiivisesti. Ei sana kuu-
lostaa aina jyrkältä mutta 
se tarkoittaa myös välittä-
mistä. Monesti ei-sanalla 
tarkoitetaan, että välitetään 
ja huolehditaan toisen tur-
vallisuudesta. Erityisesti 
teini-iässä Ei sana tarkoit-
taa melkein välillä kyllä 
tee näin. Nykypäivänä ei 
sitä uskalleta sanoa, koska 
pelkäämme loukkaavamme 
nuorta. Jos se pelottaa, mi-
nä itse yritän lähestyä asiaa 
positiivisesta näkökulman 
kautta. 

Usein pelottaa sanoa 
vieraille ihmiselle myös ei. 
Esimerkiksi: ”ei siellä saa 
olla, heti pois sieltä”. Tä-
mä luo erityisesti sellaisen 
kuvan, että taas joku pi-
laa heidän ilonsa. Lähestyä 
kannattaa ennemmin juu-

ri positiivisuuden kautta. 
Esimerkiksi: ”Ihan hienoa, 
että olette löytäneet oles-
kelupaikan mutta siellä voi 
jotakuta sattua, niin tulkaas 
pois sieltä. Kyllä te parem-
man paikan jostain löydät-
te.” Välillä jyrkkää Ei:tä 
myös tarvitaan esimerkiksi, 
jos toinen lyö toista niin sil-
loin ei mahdollisuuksia an-
neta vaan sanotaan suoraan, 
ettei saa lyödä Esimerkiksi 
pieni lapsi oli eksynyt ko-
tinsa lähellä pyörällä. Hän 
tajusi soittaa äidilleen, että 
hän ei tiedä missä on. Äi-
din avustuksella hän löysi 
kotiin. Äiti teki hyvin, et-
tei alkanut lapselle huuta-
maan vaan kehui häntä, että 
hienoa kun soitit ja pyysit 
apua.  

Vanhemmat usein sa-
novat, että eihän meidän 
lapsi juo ja tuolla ulkona 
rällää. Kuitenkin meidän 
täytyisi monelta vanhem-
malta puhkaista kupla tai 
muuttaa mustavalkoinen 
maailma värilliseksi. Vaik-
ka kiellämme, niin kyllä 

moni nuorista kokeilee 
alkoholia silti. Mielestäni 
tässä asiassa pitäisi ottaa 
enemmän realistinen näke-
mys. Minä opetan nuorille, 
että sillä viinalla ei kan-
natta läträtä, se ei tee teille 
hyvää. Mutta, jos kuitenkin 
tulette sitä juomaan, muis-
takaa kohtuus. Ei ole mu-
kava, että joku teistä nuo-
rista sammuu hankeen jne. 
Ja korostan myös ystävän 
huomioista ja että häntä ei 
jätetä yksin etenkään tal-
vella. Huolestuttavin asia 
mitä itse olen nähnyt, että 
vanhemmat ostavat teineil-
lensä olutta, että pysyvät 
poissa kotoa. Onneksi tä-
mä ei Ypäjällä ole näkynyt.  
Samalla kannattaa käydä 
seuraamuksia läpi mitä voi 
seurata, jos jää alaikäisenä 
kiinni juomisesta. Mutta on 
ollut hienoa huomata eri-
tyisesti täällä Ypäjällä, että 
vanhemmat ja nuoriso kun-
nioittavat toisiaan.

Kymmenen käskyä tar-
koittaa kunnioita vanhem-
piasi. Se tarkoittaa molem-

min puoleista kunnioitusta. 
Nuorta täytyy kuunnella ja 
ymmärtää. Mutta nuoren 
täytyy myös kunnioittaa ja 
totella vanhempiaan. Kas-
vatus on vuorovaikutusta 
kumpaankin suuntaan. Ju-
telkaa keskenään ja luotta-
kaa toisiinne. Vanhemmille 
nuori voi kertoa ihan mitä 
tahansa, ilman että tarvit-
sisi hävetä. Sitä itse olen 
yrittänyt nuorille painottaa. 
Ei ole asiaa mitä ei voisi 
isälle tai äidille sanoa. Il-
man sääntöjä ja toistemme 
kunnioitusta olisimme ihan 
hunningolla tässä maail-
massa. 

P.s. Se tunne, kun nuo-
ret menivät seurakuntatalon 
käytävään istumaan, kun 
halusivat antaa tilaa van-
huksille itsenäisyyspäivän 
juhlassa. Siinä kohtaa kyl-
lä huomasin, että ypäjäläi-
set nuoret ovat kyllä hyviä 
malliesimerkkejä. 

Hyvää ja siunattua  
vuotta 2018. 

Jos sun lysti on niin… Ei

ERORYHMÄ 
Yhdeksänä maanantaina  
22.1.–26.3.2018 (ei 26.2.) 

klo 17.30–20.00 

 
Ryhmän tavoitteena on auttaa erosta selviytymistä ja elämän 
jälleenrakennusta. Ryhmä on tarkoitettu Forssan seudulla asuville 
ja sen järjestää perheasiain neuvottelukeskus. Ohjaajina toimivat 
perheneuvojat Jorma Virtanen ja Anja Nwose. Ryhmä on 
maksuton ja luottamuksellinen. 
Lisätietoa ja ilmoittautumiset 16.1. mennessä ti–pe klo 11–12,  
puh. 050 331 8373 tai anja.nwose@evl.fi. 

Heti alkuun isäntäväki on-
nitteli Suomea: ’Hyvää Itse-
näisyyspäivää sata vuotias 
Suomi.’ Ruoka oli hyvää 
ja ajan kanssa tehtyä itä-
maisine makuineen. Kuten 
kuvasta näkyy, ovat työvä-

lineinä lusikka ja haarukka. 
Ruoka tehdään jo valmis-
tusvaiheessa sellaiseksi, että 
veistä ei tarvitse käyttää. Se 
ei kuulemma kuulu ruoka-
pöytään.

Vesa Parikka

Itsenäisyyspäivän iltana saimme  
osallistua aterialle kurdiperheessä

Tähti kuusen latvassa 
kuvaa suunnannäyttä-
jää, jonka varassa tie-
täjät, ehkä kuninkaat, 
itämailta osasivat tulla 
tulevan kuninkaan syn-
tysijoille. Loppumat-
kan vihjeen he saivat 
vanhoista kirjoituksis-
ta, sillä Miikan kirjasta 
löytyivät sanat: ’Betle-
hemistä lähtee hallit-
sija.’ Paikalle tultuaan 
he tekivät jotain aivan 
poikkeuksellista, sil-
lä he kumarsivat las-
ta. Eihän sitä kuningas 
tee kuin suuremmalle 
kuninkaalle. Siksikö 
heidän sanotaan olleen 
viisaita vai miksi? 
Hyvää Loppiaisaikaa 
ja siunausta alkaneelle 
vuodelle 2018!

Vesa Parikka
Kuvassa: Kirkon Lions Club Ypäjän 
lahjoittama kuusi

Joulukuu Jokiläänin kan-
salaisopistossa alkoi mu-
kavasti juhlatunnelmissa. 
Pikkujoulua vietettiin pe-
rinteisesti 1.12. Paanan 
koululla opiston ystävien 
kesken glögilasin äärellä. 
Pieni yhteinen hetkemme 
oli vapaamuotoinen: lau-
lettiin ja kuunneltiin kau-
neimpia joululauluja opis-
ton yhteislauluryhmän ja 
yksittäisten nuorten opis-
kelijoiden esittäminä sekä 
laulettiin itsekin mukana. 
Leena Järvi esitti runon 
”Mikkää ei oo niinko 
ennen”. Miten hyvin se 
sopikaan nykyaikaan! To-
dellinen joulumieli syntyi 
lasten tonttutanssista, jou-
lupuuron nauttimisesta se-
kä tietysti Joulupukin vie-
railusta. Samaan aikaan 

Ypäjän Vanhalla Pappilal-
la oli kurssi, miten teh-
dään mehiläisvahakyntti-
löitä. Suosikkeina olivat 
levyistä tehdyt kynttilät ja 
paksut neliskanttiset kynt-
tilät. Myös kurssilaiset 
saivat pikkujoulupuuroa, 
olihan kauhan varressa 
olleet ypäjäläiset opiske-
lijat! Juhlatunnelma jatkui 
Jokioisilla 2.12. Joulun-
avauspäivänä uuden Tai-
totilan avoimilla ovilla. 
Kaikki halukkaat pääsivät 
katsomaan uusia, valoisia 
tiloja. Väkeä kävi paljon 
ja halutessaan sai seurata 
kutomista, uninukke-kurs-
sin opetusta tai osallistua 
vaikka jouluaskarteluun. 

Suomen itsenäisyyt-
tä juhlistettiin aattoiltana 
5.12. Loimaan Bar Edga-

rissa. Keikalla olivat Nuo-
ret Eläkeläiset Duo ja pop/
rock-bändi Humbles. Ylei-
söä oli runsaslukuisesti ja 
Humbles soitti mainiolla 
meiningillä noin puolen-
toistatunnin setin poppia 
ja rokkia laidasta laitaan. 
Kaikille jäi keikasta hyvät 
fiilikset ja keväälle bändi 
suunnittelee jo uutta spek-
taakkelia kenties Jokioi-
sille tai Forssaan. Luvassa 
siis kovaa meininkiä!

Hauskat lastenkurssit 
huipentuivat syksyn osal-
ta 12.12. Ypäjän Kartanon 
koululle. Seitsemän nuor-
ta ja innokasta tyttöä oli 
tekemässä hauskoja kääre-
torttuja. Tuli ruutua, raitaa 
ja seittiä. Torttujen sisälle 
sai laittaa kermavaahto-
rahkaa ja hilloa sekä tai-

kinaan erilaisia makuja. 
Osa tytöistä oli ensikertaa 
kurssilla ja osa oli ollut jo 
ennenkin. Siellä taisikin 
syntyä uusia nuoria kirah-
vi-kääretorttutaiteilijoita!

Vuoden loppu merkit-
see ennen kaikkea syk-
syn harmaudesta ja sateis-
ta selviytymistä! Meillä 
on ollut ilo tarjota sitä 
monessa muodossa. Toi-
vottavasti kuntalaiset yli 
rajojen ovat nauttineet ja 
saaneet sisältöä Jokiläänin 
kansalaisopiston harras-
tustoiminnasta arkeensa. 
Koko Jokiläänin kansa-
laisopiston väki toivottaa 
kaikille Rauhallista Joulua 
ja Hyvää Uutta Vuotta!

vs. rehtori
Marja-Leena  

Kangasniemi-Saari

Joulukuun kuulumisia 
Jokiläänin kansalaisopistolta

Kuva: Minna Lax Kuva: Arja Perälä
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Tätä kirjoitettaessa elämme 
vielä vanhaa vuotta 2017, 
ja joulun odotuksen aikaa. 
Takana loppuvuoden tapah-
tumista ovat itsenäisyyspäi-
vän ja Suomi 100 vuotta 
-juhlat sekä joulumarkkinat 
ohjelmineen. Erityisesti 
kunnan ja seurakunnan jär-
jestämät itsenäisyyspäivän 
juhlallisuudet jäivät kaikki-
en osallistujien mieleen.

Kunnanvaltuusto ko-
koontui joulukuun puolivä-
lissä päättämään ensi vuo-
den talousarviosta, jonka 
kunnanhallitus ja kunnan 
viranhaltijat olivat valmis-
telleet ja saaneet sellaiseen 
kuosiin, että sitä toteutta-

malla kunnan strategian 
kanssa saamme hyvät eväät 
myös tuleville vuosille. 
Strategiamme mukaisesti 
panostamme lapsiperheisiin 
ja nuoriin, yrittäjyyteen, he-
vosalaan sekä meidän kaik-
kien arjen sujumiseen. Li-
säksi panostamme kunnan 
imagoon sekä kunnan ulkoi-
seen ja sisäiseen viestintään 
ja markkinointiin.

Aivan valtuuston koko-
ukseen ei ensi ja tulevien 
vuosien suunnittelu päät-
tynyt, vaan kokouksia oli 
vielä aina lähelle joulua, 
mm. kaavoitusasioista. Seu-
dun kunnat ovat jatkaneet 
tiiviisti yhteistä työtään ja 

yhteydenpitoa valmistau-
tumisessa SOTE- ja maa-
kuntauudistuksiin. Sekä 
seutuneuvosto että seudun 
elinvoimatyöryhmä ovat 
kokoontuneet, ja myös maa-
kuntarajoja ylittävää yhteis-
työtä on mietitty. 

Seudun elinvoimasemi-
naarissa sekä ex-kanslia-
päällikkö Erkki Virtanen 
että konsultti Timo Aro ker-
toivat meille seutumme vah-
vuuksista ja mahdollisuuk-
sista – meidän on ne itsekin 
huomattava ja keskityttävä 
niihin. Nyt, kuten aiemmin-
kin olen todennut, täytyy 
meidän rohkeasti vahvistaa 
vahvuuksiamme ja luottaa 

niihin ja osaamiseemme. 
Mukana seminaarissa olivat 
myös alueen keskeisiä yri-
tyksiä ja osaamista – näillä 
on oleellinen merkitys alu-
eemme elinvoiman kehit-
tämisessä. Työ jatkuu nyt 
alkaneena vuotenakin tiivii-
nä. Mutta arjen joukossa oli 
myös juhlaa, kun kokoon-
nuimme kunnan henkilös-
tön ja luottamushenkilöiden 
yhteiselle joulupäivälliselle 
joulunalusviikon alussa Pai-
jan maatilamatkailussa.

Kiitokset kuluneesta vuo-
desta kunnan työntekijöille, 
luottamushenkilöille, kun-
nan asukkaille ja yrittäjille 
sekä yhteistyö- ja verkos-
tokumppaneillemme hyvin 
sujuneesta vuodesta ja työs-
tä kuntamme ja seutumme 
menestyksen ja tulevaisuu-
den eteen! 

Markku Saastamoinen
Kunnanhallituksen pj.

Yhteisellä asialla

Hyvää alkanutta vuotta  
100 vuotiaassa Suomessa!

Kanta-Hämeen maakunnallinen nuoriso-
valtuusto valitsi puheenjohtajiston

Maakunnallisen nuorisovaltuuston jäsenet
• Herkko Korhonen, Hattula
• Oskari Lehtiniemi, Hausjärvi
• Minja Sulonen, Humppila
• Silja Tast, Hämeenlinna
• Eero Roslander, Hämeenlinna
• Saara Ojanperä, Hämeenlinna
• Aatu Pulkkinen, Hämeenlinna
• Lilli Matveinen, Hämeenlinna
• Myrsky Penttinen, Janakkala
• Siiri Vainikka, Janakkala
• Henrika Alén, Jokioinen
• Helmi Pajari, Riihimäki
• Olivia Mäenpää, Riihimäki
• Neea Simovaara, Riihimäki
• Onni Lintukorpi, Tammela
• Eetu Niemi, Ypäjä
Forssa ja Loppi ilmoittavat jäsenensä alkuvuodesta 2018.

Lisätietoja:
Minja Sulonen, p. 045 124 4421,  
minja.sulonen(a)gmail.com
Eetu Niemi, p. 045 326 4188,  
eety1282(a)gmail.com
Lilli Matveinen, p. 044 2300 733,  
lilli.matveinen(a)hotmail.fi

Oma Häme: 
Projektisuunnittelija (Lapsi- ja perhepalvelut)  
Liisa Jormalainen, p. 050 524 8001,  
liisa.jormalainen(a)hame.fi

Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja  
kehittämishankkeen projektipäällikkö 

Aleksi Koivisto, 050 468 0035,  
aleksi.koivisto(a)nuva.fi

Kuvassa vasemmalta: ensimmäinen varapuheenjohtaja Eetu 
Niemi, puheenjohtaja Minja Sulonen ja toinen varapuheenjohtaja 
Lilli Matveinen.

Torstaina 14.2.2017 tehtiin 
historiaa, kun Kanta-Hä-
meen ensimmäinen maa-
kunnallinen nuorisovaltuus-
to järjestäytyi alueen nuo-
risovaltuutettujen toimesta. 
Kokouksessa 17 nuorisoval-
tuutettua eripuolelta Kanta-
Hämettä vahvistivat maa-
kunnallisen nuorisovaltuus-
ton kooksi maksimissaan 
19 nuorta. Paikkojen jako 
tehdään porrastetusti kunti-
en asukasluvun perusteella. 

Samalla nuoret hyväksyivät 
toimintasäännön ja valitsivat 
puheenjohtajiston. Kokouk-
sen avasivat nuoret hämäläi-
set valtuutetut Anni Puntila 
Hämeenlinnasta ja Jere Mat-
tila Riihimäeltä.

Puheenjohtajaksi valit-
tiin äänestyksen jälkeen 
17-vuotias Minja Sulonen 
Humppilasta. Humppilan 
nuorisovaltuuston puheen-
johtajana toimiva Sulonen 
haluaa panostaa erityisesti 

nuorten hyvinvointiin sekä 
monimuotoisuuteen.

“Pidän tärkeänä erilai-
suutta ja aitoutta. On tärke-
ää, että maakunnallinen nuo-
risovaltuusto edustaa nuoria 
ympäri Kanta-Hämettä”, 
Sulonen sanoo.

Varapuheenjohtajat Ypä-
jältä ja Hämeenlinnasta

Varapuheenjohtajakisaan 
ilmoittautui neljä nuorta. 
Tiukan äänestyksen jälkeen 
ensimmäiseksi varapuheen-
johtajaksi valittiin Ypäjän 
nuorisovaltuuston puheen-
johtaja Eetu Niemi, 17, ja 
toiseksi varapuheenjohtajak-
si 16-vuotias Lilli Matvei-
nen Hämeenlinnan nuoriso-
valtuustosta.

“Maakunnallisen nuo-
risovaltuuston tulee kuulla 
kaikkia alueen nuorisoval-
tuustoja ja -valtuutettuja ta-
sapuolisesti. Meidän pitää 
pyrkiä aidosti osallistamaan 
myös nuoria, jotka eivät 
kuulu nuorisovaltuustoihin”, 
Niemi linjaa.

Matveinen nostaa tär-

keäksi aidon vaikuttamisen 
sekä näkyvyyden. “Maakun-
nallisen nuorisovaltuuston 
tulee päästä aidosti osallis-
tumaan maakunnan valmis-
teluun. Meidän pitää myös 
jakaa tietoa nuorille ja tehdä 
näin maakunnallista nuori-
sovaltuusto tutuksi.”

Maakunnallisen nuoriso-
valtuuston varsinainen työ 
alkaa alkuvuodesta 2018 en-
simmäisen kokouksen mer-
keissä. Silloin uudet valtuu-
tetut saavat muun muassa 
perehdytystä sote- ja maa-
kuntauudistukseen.

Kanta-Häme on mukana 
Suomen Nuorisovaltuusto-
jen Liiton hankkeessa. Ke-
väällä 2017 alkanut Maa-
kunnallisten nuorisovaltuus-
tojen perustamis- ja kehittä-
mishanke auttaa maakuntia 
perustamaan hallituksen 
maakuntalakiesityksen mu-
kaiset maakunnalliset nuo-
risovaltuustot nuorten väy-
liksi vaikuttaa maakunta- ja 
sote-uudistuksen valmiste-
luun.

Kuvassa vasemmalta oikealle Heikki Kuivamäki, Harri Juva, Sylvi 
Leino, Väinö Lindfors, Pauliina Mansikkamäki ja Jari Hepomaa.

Hevosopistolaisten 
itsenäisyyspäivän tanssiaiset 
Hevosopiston oppilaskunta 
järjesti perinteiset itsenäi-
syyspäivän tanssiaiset Karta-
non koululla marraskuisena 
iltana 29.11.2017. Ohjelmas-
sa oli lippukulkue, puheita ja 
perinnetansseja.

Hevosopiston oppilaskunta 
järjesti perinteiset itsenäi-
syyspäivän tanssiaiset Karta-
non koululla marraskuisena 
iltana 29.11.2017. Ohjelmas-
sa oli lippukulkue, puheita ja 
perinnetansseja.

Lippukulkueessa lipunkantajana toimi Heikki KuivamäkiTanssiaiset alkoivat perinteisellä cicapo:lla.
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Vuoden ypäjäläistä tekoa 
pystyi äänestämään sähkö-
postitse, Facebookissa tai 
Ypäjäläisen mukana tul-
leella äänestyslipukkeella. 
Ääniä tuli runsaasti kaik-
kia käytössä olleita väyliä 
pitkin. Äänestyksessä oli 
mukana kuusi henkilöä/ta-
hoa: Eetu Niemi, Ypäjän 
Metalli, kotirintamanaisten 
ja lottien muistomerkki, 
Katja Karisukki, Tuomas 
Venäläinen RX ja Salla 
Koskela.

Äänestyksen voitti Ee-
tu Niemi, naapurinsa pa-
lavasta talosta pelastanut 
nuori mies. Eetu oli muis-
tamisensa ansainnut, mutta 
muistamisen arvoisia ovat 

muutkin kandidaatit. Hei-
dän kunniakirjansa ovat 
nähtävillä Kulttuuri Puo-
min Facebook-sivuilla.

Pitäkäähän silmät ja 
korvat auki jo heti alku-
vuodesta, jotta saamme 
hyviä ehdotuksia vuoden 
ypäjäläisestä teosta vuon-
na 2018! Pyrimme jatkos-
sa kuuntelemaan kandi-
daattien valinnassa vielä 
enemmän yleisöä. Tosin 
tälläkin kertaa äänestysli-
pukkeeseen oli mahdolli-
suus kirjata oma ehdotus, 
mutta näitä yleisön omia 
ehdotuksia emme saaneet, 
vaan äänet jakautuivat hal-
lituksen päättämien vaihto-
ehtojen kesken.

Vuoden ypäjäläinen teko

Kotiseutuyhdistyksen halli-
tuksen jäsenet 2018: 

Maurits Hietämäki, pu-
heenjohtaja, Kalle Halme, 
Taina Hokka, Antti Hossi, 
Eeva Kari, Heikki Kuivamä-
ki, Taina Kuivamäki, Hilkka 
Mäkilä ja Matti Äijälä, sih-
teerinä Pekka Moisander. 

Ota rohkeasti yhteyttä jo-
honkin edellä mainituista ja 
lähde mukaan kotiseututyö-
hön.

Ypäjän Kotiseutuyhdistys 
pyytää nykyisiä ja entisiä 
ypäjäläisiä kirjoittamaan 
vanhasta tai nykyisestä 
Ypäjästä, ypäjäläisestä hen-

kilöstä, työtavoista, koulu-
muistoista, varusmiesajasta 
Ypäjällä tai muusta Ypäjään 
liittyvästä.  Kirjoitukset jää-
vät Kotiseutuyhdistyksen 
arkistoon ja yhdistyksen 
hallitus valitsee palkittavat 
kirjoitukset. Kirjoitusten pa-
lautus 28.4.2018 mennessä 

puheenjohtaja Maurits Hie-
tamäelle tai sihteeri Pekka 
Moisanderille.

Ypäjän Kotiseutuyhdistys 
kiittää jäseniään ja ystäviään 
kuluneesta vuodesta 2017 ja 
toivottaa kaikille Ypäjäläi-
sen lukijoille Hyvää Uutta 
Vuotta 2018.

YPÄJÄN KOTISEUTUYHDISTYS RY

Katajatalli tarjosi ilmai-
sen poniratsastuksen hyvän 
joulun toivotuksena. Ypä-
jä Loungessa tavattavissa 
olivat kunnanjohtaja Sam 
Vuorinen, kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja Jari Hepomaa 
sekä kunnanhallituksen pu-
heenjohtaja Markku Saasta-
moinen. 

Kulttuuri Puomin kahvio 
palveli makean ja suolaisen 
nälkäisiä sekä arpaonneaan 
koittavia. Kiitokset kaikil-
le palkintojenlahjoittajille 
(mm. Viking Line, Timant-
tinen joulushow, Hieronta-
palvelu Pauliina Pietiäinen, 
Oriflame, Hesburger, Kar-
rinpuomi).

Markkinoilla myytiin 
Ypäjä 2018-kalenteria, Kult-
tuuri Puomin ja nuorisoval-
tuuston yhteisen projektin 
hedelmää. Marraskuussa 
2016 aloitetussa hankkeessa 
kerättiin lasten ja nuorten 
ottamia valokuvia. Kuvien 
parhaimmisto äänestettiin 
Haavissa ja Karrinpuomissa 

ja voitto-otoksista teetettiin 
seinäkalenteri. Kalenterien 
tuotto ohjataan nuorisoval-
tuustolle vuonna 2018 jär-
jestettävään tapahtumaan 
(ks. Jenni Moisanderin kir-
joitus joulukuun Ypäjäläi-
sessä).

Piparkakkutalokilpailus-
sa oli havaittavissa piristy-
misen merkkejä viime vuo-
tisen notkahduksen jälkeen. 
Saimme kilpailuun kahdek-
san upeaa työtä, joista yleisö 
äänesti suosikkejaan tietä-
mättä mihin sarjaan mikäkin 
työ sijoittuu.

Piparkakkutalokilpailun 
alle 13-vuotiaiden sarjan 
voitti Veera V. ja avoimen 
sarjan Oona T. Yläkoulu-
ikäisten haastesarjassa voi-
ton vei Humppilan yläasteen 
7A-luokan Emilia ja Silja. 
Veera sai palkinnoksi koko 
perheen liput Tatu ja Patu 
työn touhussa -näytökseen, 
Oona palkittiin risteilylahja-
kortilla ja Humppilan seis-
kat saivat luokkaretkirahaa.

Kulttuuri Puomin joulumarkkinatunnelmia

Joulupukkia ja Sam Vuorista yhdisti joulumarkkinoilla se, että 
kummallekin sai tulla kertomaan omia toiveitaan. 

Kuvaaja: Katja Mäkinen

Joulumarkkinoilla oli 
enemmän myyjiä kuin 

aiempina vuosina ja osteltavaa 
löytyi laidasta laitaan. 

Kuvaaja: Katja Mäkinen

Piparkakkutalokilpailussa 
oli kolme sarjaa: alle 

13-vuotiaiden sarja, 
yläkoululaisten haastesarja 

ja avoin sarja. Äänestys 
suoritettiin niin, että sarjaa, 

johon kukin työ osallistuu, ei 
äänestäjä tiennyt.  

Kuvaaja: Leila Hätönen

 
Eläkeliiton Etelä-Hämeen piiri ry,  

Hallituskatu 17 A 6, 13100 HÄMEENLINNA 
 puh.  0400-635 366 

e-mail  etela-hame@elakeliitto.fi 
www.etela-hame.elakeliitto.fi  
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Kulttuuri Puomi järjesti kol-
mannen kerran joulumark-
kinat Pertunkaaressa. Myy-
jiä oli tänä vuonna aiempaa 
enemmän, lähes 50 ja osalla 
oli useampi myyntipöytä 
varattuna. Kävijämäärää on 
vaikea arvioida, mutta kyllä 
yli kolmensadan varmasti 
päästiin. Markkinat järjes-
tettiin lauantaina 2. joulu-

kuuta. Seuraavassa tiivis-
tetty katsaus markkinoiden 
tunnelmaan:

Kartanon koulun ysi-
luokkalaisten järjestämässä 
liikunnallisessa lapsiparkis-
sa riitti menoa ja meinin-
kiä alusta loppuun saakka. 
Myös Kulttuuriyhdistys Ku-
vion tarjoama piparkakku-
tikkarityöpaja oli erityisen 
suosittu. Tapahtuman odo-
tetuin kohokohta, ainakin 
pikkuväen mukaan, oli jou-
lupukin ja -muorin vierailu. 
Muori oli kouluttautunut 
satuhierojaksi ja tarjosi ren-
toutumishetkiä kaikenikäi-
sille.
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040 7010 563 / Virve 

*Vuokraamme laseja juhliisi 10€ / krt / lasityyppi 

*Pesemme lasit juhlien jälkeen puolestasi 
*Viinilaseja 100kpl 
*Kuohuviinilaseja 120 kpl 
*Tuotto yhdistyksen hyväksi 

 

Kiitos 
Joulukukkia lahjoitettiin tänäkin vuonna reippaasti. 
Ennakkoilmoitus sukkakeräyksestä sai aikaan melkoisen 

lopputuloksen: sukkia, lapasia, pipoja ym kertyi yli 
sata paria!  Suurkiitos taas kaikille!

Keräyksessä yhteen hiileen puhalsivat
Ypäjän kotihoito, Eskarilaiset,
Kurjenkukka Ypäjä, Seurakunta

sekä Kulttuuri Puomi ry. 

Ypäjän Yllätys ry kiittää jäseniään 
sekä kaikkia aktiivisia liikkujia vuodesta 2017 

ja toivottaa kunnollista vuotta 2018 

Nähdään Pertsassa! 

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Hyvää uutta vuotta 2018!

Hallituksen kokous 9.1.2018 klo 11.30
Kuukausitapaaminen (Päiväpiiri) 9.1.2018 klo 13.00
Naistenpiiri tiistaina 16.1.2018 klo 13.00
Tarinatupa perjantaina 26.1.2018 klo 13.00
Tapaamiset Veteraanituvalla, os. Perttulantie 7.
Tervetuloa uudet ja nykyiset jäsenet mukaan toimintaan.

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Mustalaisruhtinatar-operetti Hämeenlinnassa  
Verkatehtaalla lauantaina 14.4.2018 
Esitys alkaa klo 18.00. Hinta 55 euroa, sisältää väliai-
katarjoilun ja matkat. 
Lippuja rajoitetusti, joten ilmoittauduthan mahdollisim-
man pian. Sinikka Suonpää puh. 0500 503640 tai  
sinikka.tuparalli@gmail.com.
Seuraa ilmoituksia Ypäjäläisessä.

Ypäjän Karjalaisseura Ry
TIEDOTTAA
RISTEILY

Tallinnaan ke 21.3 – to 22.3.2018 m/s Silja Europalla.
Matkan hinta  59 €/hlö kahden hengen B-hytissä, 

64 €/hlö kahden hengen A-hytissä
Lähtö Ypäjä Pysäkin paikka (matkahuolto) klo 15.00, 
laiva lähtee klo 18.30 Länsisatamasta.  Maissaoloaika 
klo 8.00-12.00, laiva lähtee klo 12.30, Helsingissä 
16.00, paluukuljetus Ypäjälle. Laivalla esiintyy Heidi 
Pakarinen.
Varattu alustavasti 10 A- ja 10 B-hyttiä. 
Meriaamiainen sisältyy hintaan. Lisämaksusta ilm. yh-
teydessä illallisbuffet 33 €/aik, lounasbuffet 24 €/aik.

Mukaan voimassa oleva passi tai virallinen EU-hen-
kilökortti. 

Ilmoittautumiset viimeistään 26.1.2018 mennessä: 
Pekka Moisander 0400-260949 tai Matka-Merilä Oy 
03-4335340.  Vastuullinen matkanjärjestäjä Matka-
Merilä Oy.

Kaikille avoin, myös seuran ulkopuoliset tervetulleita.

Ypäjän Karjalaisseura kiittää menneestä vuodesta 
2017 ja toivottaa hyvää alkavaa vuotta 2018.Kuusjoenkulman kyläyhdistys 

kiittää kaikkia kuluneesta toimintakaudesta 2017 ja 
toivottaa kaikille Onnellista Uutta vuotta 2018!
Avantosauna lämpiää sunnuntaisin ja keskiviikkoisin 
klo 18–21 Hinta 5€/uimari (sis.mehu+pipari) 

Tervetuloa uudet ja vanhat uimarit!
P.S.  Tulossa taas Huldan hartaus, 

seuraa ilmoittelua.

Ypäjän Yrittäjät ry 30 v

Ypäjän Yrittäjille vuosi 2018 on juhlavuosi.
Yrittäjäyhdistys perustettiin vuonna 1988 kunnantalon
valtuustosalissa, joten juhlimmekin samassa paikassa.
Vastaanotto 12.1.2018 klo 14.00 – 16.30

YSTÄVÄT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT
TERVETULOA SKOOLAAMAAN KANSSAMME!

Hallitus

Eläkeliiton Etelä-Hämeen piirin 

syyskokous pidettiin 24.11.2017 Riihimäellä.
Piirin puheenjohtajaksi v. 2018 valittiin Pentti Jolanki 
Forssasta. 
Piirihallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin: 
Lauri Haavisto Akaasta, Matti Koppanen Forssasta, 
Antti Leinikka Rengosta, Jorma Ruponen Lopelta se-
kä Pertti Taala Urjalasta.
Piirihallituksen muut jäsenet ovat Marjatta Vuori Hä-
meenlinnasta, Inkeri Koskela Jokioisilta ja Pekka 
Paavola Riihimäeltä.

Kulttuuri Puomi valitsi 
syyskokouksessaan uuden 
hallituksen. Hallituksen ko-
koonpano toimintakaudella 
2018 on seuraavanlainen: 
Katriina Reijonen (puheen-
johtaja), Ansku Ankelo, 
Pauliina Maunula, Virve 
Saarikoski, Juha Ilmanen, 
Leila Hätönen, Kalle Käh-

könen, Teija Hämäläinen ja 
Katja Mäkinen.

Seuraava kaikille avoin 
tilaisuutemme on ystävän-
päiväulkoilu lauantaina 10. 
helmikuuta. Järjestämme 
tilaisuuden perinteen mu-
kaisesti Perttulan koululla. 
Tervetuloa!

Katriina Reijonen

Kulttuuri Puomi 2018

Ypäjäläisen ilmestyminen v. 2018
(suluissa aineiston viimeinen jättöpäivä klo 15 mennessä) 
Huom!  Jättöpäivää aikaistettu päivällä, lehden ilmes-

tymisajankohdan aikaistamisen vuoksi.
helmikuu 31.1.  (22.1.)
maaliskuu 28.2.  (19.2.)
huhtikuu 28.3.  (19.3.)
toukokuu 25.4.  (16.4.)
kesä–heinäkuu 30.5.  (21.5.)
elokuu 1.8. (23.7.)
syyskuu 29.8.  (20.8.)
lokakuu 26.9.  (17.9.)
marraskuu 31.10.  (22.10.)
joulukuu 28.11.  (19.11.)

Opistosta rytmiä elämään!  
 

                                                                

  
  
 

                                                                

Otanta kevään 2018 tarjonnasta: 

ENGLISH CAFÉ aloittaa kevätkauden  TIISTAINA 23.1.2018  klo 14.30-16 
Veteraanitupa, Perttulantie 7 
Richard Conway 
Tule suoraan paikan päälle tutustumaan! 

 

110301     LASINMAALAUSKURSSI 
Kartanon koulu, Varsanojantie 97   MAANANTAISIN 30.1.-20.2.2018 klo 17.30-20.30                        
Teija Kaivoluoto                                                                                              
16 t, kurssimaksu 37 € + Polttomaksu 5 €, ilmoittautuminen viim. 22.1.  
Maalaamme viini- ja shampanjalaseja posliininmaalauskeinoja apuna käyttäen.  
Opettaja tuo kurssille lasit ja maalit, käytön mukaan tarvikemaksu suoraan opettajalle. 

 
  
 

810220    HYGIENIAPASSI 
Jokioisten kunnanvirasto                                     LAUANTAI  3.2.2018  klo 12-14.15                                                                                                           
Maarit Mäki 
3 t, kurssimaksu 26 €, ilmoittautuminen viim. 29.1. 
Todistusmaksu 6 e sisältyy kurssimaksuun. Kurssi sisältää hygieniaosaamistestissä  
vaadittavia osa-alueita sekä testitilaisuuden. Omakustannekurssi, ei sisälly  
työkausimaksuun. 

 
  
  
 

830301    TERVEYTTÄ ELÄMÄÄN 
Paanan koulu, Jokioinen                                       LAUANTAI  20.1.2018  klo 10-14 
Kaarina Tammi                                                                                                         
5 t, kurssimaksu 16 €, ilmoittautuminen viim. 12.1. 
Kurssi sisältää tietoa terveellisestä ravitsemuksesta ja sen merkityksestä hyvinvoin- 
nillemme. Puhumme myös liikunnan merkityksestä ja vaikutuksista terveyteemme.  
Teemme päivän aikana erilaisia liikunnallisia harjoituksia (esim. kotijumpan harjoit- 
telu käytännössä). Sopii kaikenikäisille ja kuntoisille. Omakustannekurssi, ei sisälly  
työkausimaksuun. 

  
  
 

 
  

830115     JOOGALAUANTAI 
Humppilan työväentalo                                       LAUANTAI 20.1.2016 klo 9-15 
Terhi Ryösä                                                                                                                                                                                              
8 t, kurssimaksu 26 €, ilmoittautuminen viim. 12.1. 
Tule nauttimaan rauhallisesta, kehoa ja mieltä vahvistavista, hoitavista ja rentouttavista 
harjoituksista. Sopii myös aloittelijoille. Oma alusta ja joustavat, lämpimät vaatteet. 
 

Ilmoittautumiset	suoraan	internetissä	osoitteessa:																					
https://www.opistopalvelut.fi/jokilaani/ 

 

LAUANTAI 20.1.2018 klo 9–13

Otanta kevään 2018 tarjonnasta: 

ENGLISH CAFÉ aloittaa kevätkauden  TIISTAINA 23.1.2018  klo 14.30-16 
Veteraanitupa, Perttulantie 7 
Richard Conway 
Tule suoraan paikan päälle tutustumaan! 

 

110301     LASINMAALAUSKURSSI 
Kartanon koulu, Varsanojantie 97   MAANANTAISIN 30.1.-20.2.2018 klo 17.30-20.30                        
Teija Kaivoluoto                                                                                              
16 t, kurssimaksu 37 € + Polttomaksu 5 €, ilmoittautuminen viim. 22.1.  
Maalaamme viini- ja shampanjalaseja posliininmaalauskeinoja apuna käyttäen.  
Opettaja tuo kurssille lasit ja maalit, käytön mukaan tarvikemaksu suoraan opettajalle. 

 
  
 

810220    HYGIENIAPASSI 
Jokioisten kunnanvirasto                                     LAUANTAI  3.2.2018  klo 12-14.15                                                                                                           
Maarit Mäki 
3 t, kurssimaksu 26 €, ilmoittautuminen viim. 29.1. 
Todistusmaksu 6 e sisältyy kurssimaksuun. Kurssi sisältää hygieniaosaamistestissä  
vaadittavia osa-alueita sekä testitilaisuuden. Omakustannekurssi, ei sisälly  
työkausimaksuun. 

 
  
  
 

830301    TERVEYTTÄ ELÄMÄÄN 
Paanan koulu, Jokioinen                                       LAUANTAI  20.1.2018  klo 10-14 
Kaarina Tammi                                                                                                         
5 t, kurssimaksu 16 €, ilmoittautuminen viim. 12.1. 
Kurssi sisältää tietoa terveellisestä ravitsemuksesta ja sen merkityksestä hyvinvoin- 
nillemme. Puhumme myös liikunnan merkityksestä ja vaikutuksista terveyteemme.  
Teemme päivän aikana erilaisia liikunnallisia harjoituksia (esim. kotijumpan harjoit- 
telu käytännössä). Sopii kaikenikäisille ja kuntoisille. Omakustannekurssi, ei sisälly  
työkausimaksuun. 
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Humppilan työväentalo                                       LAUANTAI 20.1.2016 klo 9-15 
Terhi Ryösä                                                                                                                                                                                              
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Tule nauttimaan rauhallisesta, kehoa ja mieltä vahvistavista, hoitavista ja rentouttavista 
harjoituksista. Sopii myös aloittelijoille. Oma alusta ja joustavat, lämpimät vaatteet. 
 

Ilmoittautumiset	suoraan	internetissä	osoitteessa:																					
https://www.opistopalvelut.fi/jokilaani/ 

 

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO
p. 03-4182 7402
www.jokioinen.fi
jokilaanin.kansalaisopisto@jokioinen.fi
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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, opastus)

3. KUNTOSALIOHJELMAN PÄIVITYS 30 €

4. RUOKAVALIO & KUNTOSALI- 
    OHJAUS 60 min 110 €

5. 3KK/6KK/12KK  
   VALMENNUSPAKETIT; 370 € / 650v /1100 €
     (sis. Alku- ja loppumittaukset sekä kuntotestit, salitreenioh-

jelman, 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. PORUKALLA KUNTOON- 
    PIENRYHMÄVALMENNUS
     4–6 hlö (sis. Alku-ja loppumittaukset sekä kuntotestit, 

ruokavalio, henkilökohtainen kotitreeniohjelma, 1krt/vko 
tapaaminen/treeni, 

    sähköpostitukipalvelu) 150 €/ hlö / 3kk

8. KAVERIVALMENNUS
     (sis. Alku- ja loppumittaukset, sekä kuntotestit, kotitree-

niohjelman yhdessä kaverin kanssa, henk.koht. ruokava-
lion, sähköpostitukipalvelu koko valmennus paketin ajan,  
6 yhteistreenejä/ tapaamisia)           260 € / hlö/ 3kk

9.  KUNTOSALIOHJAUS RYHMÄLLE 60 min 
(max.8 hlö) 10 € / hlö

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Tiedustelut ja varaukset;    Annika Määttänen 
046-9625976 
personal.trainer@ypajanyllatys.fi

Omatoimiharjoittelu 1 ja 2
Omatoimista lihaskuntoharjoittelua (liikkuvuus, kestävyys ym., EI pallopelejä!)
maanantaisin 17:00 18:30 ja lauantaisin 10:00 11:30
Kevätkausi 1.1. –26.5.2018

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

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

Aikuisten salibandy
Kuntoliikuntapohjaista pelaamista sisäpelikentällä 01 synt. ja vanhemmille
maanantaisin 19:30 21:00 ja keskiviikkoisin 20:00 21:30
Kevätkausi 1.1—1.6.2018

40€ / jäsen
60€ / ei jäsen

Vuorovastaava: Mikko Hokka

Lasten salibandy ( 08  05 synt.)
Kuntoliikuntapohjaisia harjoituksia ja pelaamista sisäpelikentällä
keskiviikkoisin 17:00 18:30
Kevätkausi 10.1.—9.5.2018

25€  / jäsen 
 45€  / ei jäsen
Ohjaaja: Kalle Seppänen / Aleksanteri Laaksonen

Tenavien salibandy ( 11  09 synt.)
Kuntoliikuntapohjaisia  harjoituksia ja pelaamista sisäpelikentällä
maanantaisin 18:30 19:30 
Kevätkausi 8.1.—7.5.2018

20€ / jäsen  
 40€ / ei jäsen
Ohjaaja: Eetu Niemi 

Yllätyksen liikuntatarjontaa Pertunkaaressa

Sulkapallo
Omatoimista sulkapalloa sisäpelikentällä kaikille.
(alle 15 vuotiaat 15 vuotta täyttäneen seurassa)

keskiviikkoisin 18:30 20:00
Kevätkausi: 10.1.—23.5.2018 

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
Kevätkausi 9.1.—29.5.2018

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

Aikuisten lentopallo (päivävuoro)
Kuntoliikuntapohjaista lentopalloa sisäpelikentällä 2001 synt. ja vanhemmat

tiistaisin 10:00 12:00 ja perjantaisin 10:00 12:00
Kevätkausi: 5.1.—29.5.2018

20€ / jäsen
40€ / ei jäsen

Vuorovastaava: Pertti Helander 

Lentopallo E ikäiset  ( 08 07 synt.)
Monipuolista lentopallon harjoittelua sekä pelaamista sisä-pelikentällä. Mahdollisuus joukkue toimintaan. Joukkuepe-laajan tulee olla jäsen.

tiistaisin 15:15 16:30  torstaisin 16:30 18:00
Kevätkausi 2.1.—19.4.2018

40€ / joukkuepelaaja sekä ei jäsenet
30€ / harrastejäsen

Valmentaja: Mirka Kaunisto Vuorentausta

Lentopallo F ikäiset  ( 11 09 synt.)
Monipuolista lentopallon harjoittelua ja pelaamista sisäpelikentällä. Mahdollisuus joukkueen perustamiseen. Joukkuepelaajan tulee olla jäsen.
tiistaisin 16:30 17:30 ja torstaisin 16:30 18:00
Kevätkausi 2.1.—19.4.2018

30€ / joukkuepelaajat sekä ei jäsenet
25€ / harrastejäsen

Ohjaaja: Mirka Kaunisto Vuorentausta ja Pasi Paloposki

Lentisharkat   ( 11 09 synt.)
Monipuolista harjoittelua sekä pelaamista sisäkentällä.
tiistaisin 16:30 17:30
Kevätkausi: 2.1.—19.4..2018

20€ / jäsen
40€ / ei jäsen

Ohjaaja:  Mirka Kaunisto Vuorentausta

Futsal  ( 06 05 synt.)
Monipuolista futsalin harjoittelua sisäpelikentällä
tiistaisin ja perjantaisin 19:00 20:00
Kevätkausi: 2.1.—30.3.2018

20€ / jäsen
40€ 7 ei jäsen

Valmentaja: Veli Pekka Laukka

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. 

Omatoimiharjoittelu 1 ja 2
Omatoimista lihaskuntoharjoittelua (liikkuvuus, kestävyys ym., EI pallopelejä!)
maanantaisin 17:00 18:30 ja lauantaisin 10:00 11:30
Kevätkausi 1.1. –26.5.2018

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

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

Aikuisten salibandy
Kuntoliikuntapohjaista pelaamista sisäpelikentällä 01 synt. ja vanhemmille
maanantaisin 19:30 21:00 ja keskiviikkoisin 20:00 21:30
Kevätkausi 1.1—1.6.2018

40€ / jäsen
60€ / ei jäsen

Vuorovastaava: Mikko Hokka

Lasten salibandy ( 08  05 synt.)
Kuntoliikuntapohjaisia harjoituksia ja pelaamista sisäpelikentällä
keskiviikkoisin 17:00 18:30
Kevätkausi 10.1.—9.5.2018

25€  / jäsen 
 45€  / ei jäsen
Ohjaaja: Kalle Seppänen / Aleksanteri Laaksonen

Tenavien salibandy ( 11  09 synt.)
Kuntoliikuntapohjaisia  harjoituksia ja pelaamista sisäpelikentällä
maanantaisin 18:30 19:30 
Kevätkausi 8.1.—7.5.2018

20€ / jäsen  
 40€ / ei jäsen
Ohjaaja: Eetu Niemi 

Yllätyksen liikuntatarjontaa Pertunkaaressa

Futsal -kerho (3.–6. luokkalaisille)

Torstaisin 11.1. alkaen  
Pertunkaaressa

klo 15–16

Lisätietoa: nuoriso-ohjaaja Lauri Marjamaa 0505747732

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  

YPÄJÄN YLLÄTYKSEN JUMPPA-
TARJONTA PERTUNKAARESSA
8.1. – 31.5.2018

MAANANTAISIN:
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 lihaskun-
toharjoitelua mahdollisimman monipuolisesti. Tunti pidetään 
salissa/peilisalissa.

TENAVAJUMPPA klo 16.30–17.20:
2013-2010 syntyneet, tunneilla harjoitellaan 
kehonhallintaa ja kehontuntemusta sekä pe-
rusliikuntataitoja, opitaan yhdessä oloa sekä 
koetaan uusia elämyksiä leikkien kautta. 
Tunti pidetään alakerran salissa/peilisalissa.

KAHVAKUULAMIX 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. *

KAHVAKUULAMIX 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. *

KESKIVIIKKOISIN;
TOIMINNALLINEN KAHVAKUULA   
klo 18.00–19.00:
Tunti sopii kaikille niin ensikertalaisille kuin 
konkareillekkin, tunnilla jokianen tekee 
oman kuntotasonsa mukaan. Tunnin teema 
vaihtuu 3-4 vko välein. Tunnilla käydään 
kahvakuulailun perusliikkeitä ja tekniikoita läpi (esim. etuhei-
lautus yms.). Tunnille voi tuoda omia kuulia mukaan. *
*Kahvakuulatunneille ennakkovaraukset peilisalin oven ulko-
puolella olevaan lappuun/  
sähköpostiin; personal.trainer@ypajanyllatys.fi tai  
FB-sivun; Annikan Personal Trainer- ja ryhmäliikuntapalvelut 
viestikentän kautta edellisen viikon sunnuntaihin mennessä.

TORSTAISIN;
AAMUJUMPPA  klo 10.00–11.00:
Tunti sopii kaikille niin ensikertalaisille 
kuin konkareillekkin, tunnilla jokainen te-
kee oman kuntotasonsa mukaan. Tunnin 
teema vaihtuu 3-4 vko välein. Tunneilla 
käytetään keppejä, käsipainoja, kuminau-
hoja ja steplautaa jne. osana lihaskunto-
harjoitelua mahdollisimman monipuolisesti. Tunti pidetään 
salissa/peilisalissa.

OHJATTU KUNTOSALI;  klo 16.45–17.45:
Tunti sopii kaikille jotka ovat kuntosa-
liohjauksesta kiinnostuneita vaikka ei-
vät koskaan olisi salilla käyneet, mutta 
miettivät että haluaisivat aloittaa salilla 
käynnin. Tunnilla opastetaan kuntosali-
laitteiden käyttöä ja vähän asiakkaan 
omien toiveiden mukaan käydään laitteita läpi.

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 jokai-
nen tekee oman kuntotasonsa mukaan. 
Tunnin teema vaihtuu 3-4 vko välein. 
Tunneilla käytetään keppejä, käsipaino-
ja, kuminauhoja ja steplautaa jne. osana lihaskuntoharjoitelua 
mahdollisimman monipuolisesti. Tunnit pidetään peilisalissa.  
 
Eläkeläiset & Lapset
Jäsenet 5€/ krt   40€ /10X  
Muut; 6€ / krt    60€ /10X

Työikäiset ja yli 16-vuotiaat
Jäsenet: 5€ / krt  45€ / 10X     
 Muut: 7€ / krt   65€ / 10X

10 korttia käy useammalla tunnilla! :)
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YPÄJÄN KUNTA JÄRJESTÄÄ 

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
TORSTAINA 18.1.2018

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. 040-757 5833. 

AVOIN PERHEKERHO KIRJASTOLLA
Kevään toimintakausi käynnistyy perjantaina 12.1.2018 
klo 9 alkaen. x Tammikuun kerhot pidetään perjantaisin 
kirjastolla.  Tammikuussa taiteillaan talvisia taideteoksia.  
Kerhoon ovat tervetulleita äidit, isät, isovanhemmat tai 
perhepäivähoitajat lasten kanssa. Osallistumismaksu 2 € 
/ perhe. Lisätietoja: Aulikki puh: 040-840341

12.1.2018  Lumiukkoja liikkeellä
19.1.2018  Helmeilyä
26.1.2018  Lautasliina-askartelua

Tervetuloa mukaan!

NUORISOTILA HAAVIN  
AUKIOLOAJAT 3.1. ALKAEN

KESKIVIIKKOISIN 
HAAVI klo 17–20 K13

TORSTAISIN 
HAAVI klo 17–20 K13

PERJANTAISIN
 HAAVI klo 14–22  K13

HUOM!
  SÄÄNNÖLLISTÄ  
LAUANTAI  
HAAVIA EI ENÄÄ OLE

IKÄIHMISILLE OHJAUSTA JA NEUVONTAA
Palveluohjauksen päällikkö Marjatta Palojärvi tavattavissa 
Ypäjän palvelukeskuksessa Rauhalantie 1   
klo 12–15 seuraavina aikoina

ma  8.1.2018
ma  5.2.2018
ma  5.3.2018
ma  9.4.2018
ma 14.5.2018
ma 11.6.2018

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

TIEDOTUS- JA KUULEMISTILAISUUS
Sivistyslautakunta järjestää Ypäjän kouluverkon muutoksia 
koskevan avoimen tiedotustilaisuuden ke 24.1.2018 klo 18 
Ypäjän kunnan valtuustosalissa.
Mahdolliset lausunnot koskien kouluverkon muutoksia tu-
lee esittää kirjallisesti 26.1.2018 mennessä osoitteella Ypä-
jän kunta/ Sivistyslautakunta, Perttulantie 20, 32100 Ypäjä.

Sivistyslautakunta

Pertun päivät ja Ypäjän yö 2018
viikolla 34 eli 24.–26.8.
– tule mukaan suunnittelemaan!
Kokoonnutaan kirjastoon
maanantaina 22.1. kello 17.30.
Tervetuloa!

Kulttuuritoimi

PRESIDENTINVAALIEN 2018 KOTIÄÄNESTYS
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä mää-
rin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestys-
paikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta 
kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin 
hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää 
kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva 
omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, 
jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen 
kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen, joka ei täytä 
kotiäänestykselle säädettyjä edellytyksiä, ei voi äänestää koti-
äänestyksen yhteydessä.

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen 
Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan Ypäjän kunnan keskusvaalilau-
takunnalle. 
Ilmoittautuminen tehdään joko kirjallisesti kunnanvirastolta saata-
valla lomakkeella tai puhelimitse. Ilmoittautuminen voidaan myös 
tehdä sähköpostin (kunta@ypaja.fi) välityksellä.
Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema 
henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänes-
tää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.
Kotiäänestykseen ilmoittautumisen vaaliin on oltava perillä kes-
kusvaalilautakunnassa viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen klo 
16. Mahdollisen toisen vaalin kotiäänestykseen on ilmoittaudut-
tava viimeistään tiistaina 30.1.2018 ennen klo 16. Mikäli henkilö 
kuitenkin on ilmoittautunut ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen, 
ilmoittautuminen on myös voimassa toista vaalia varten, eikä uutta 
ilmoittautumista silloin tarvita.

Kotiäänestyksen toimittaminen
Presidentinvaalin kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaika-
na 17.– 23.1.2018 ja 31.1. – 6.2.2018. Äänestäjälle ilmoitetaan 
etukäteen kirjeitse tai puhelimitse kahden tunnin tarkkuudella 
se ajankohta, jolloin vaalitoimitsija saapuu toimittamaan äänes-
tyksen.
Kotiäänestys eroaa vain vähän tavallisesta ennakkoäänestyksestä.  
Tärkeä ero on siinä, että kotiäänestyksessä on vaalitoimitsijan ja 
äänestäjän lisäksi oltava läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksy-
mä henkilö, joka on täyttänyt 18 vuotta.
Äänestäjällä on oikeus käyttää äänestystoimituksessa avustajaa, 
jona voi olla myös edellä mainittu hänen valitsemansa tai hyväksy-
mänsä henkilö. Mikäli jostain syystä äänestäjällä ei ole tilaisuutta 
tai hän ei halua valita läsnä olevaa henkilöä, hänen on mainittava 
tästä ilmoittautuessaan kotiäänestykseen.
Äänestäjä merkitsee ehdokkaan numeron äänestyslippuun siten, 
että vaalisalaisuus säilyy.  Äänestyslippu suljetaan leimattuna 
vaalikuoreen, joka on väriltään ruskea.  Äänestäjä täyttää lähete-
kirjelomakkeen ja osoittaa sen Ypäjän kunnan keskusvaalilauta-
kunnalle.  Paikalle kutsuttu henkilö merkitsee nimikirjoituksensa 
lähetekirjeeseen.  Vaalitoimitsija merkitsee lähetekirjeeseen to-
distuksen, että äänestys on tapahtunut laissa säädetyin tavoin.  
Lopuksi lähetekirje sekä siihen mahdollisesti liitetty ilmoituskortti 
sekä vaalikuori suljetaan lähetekuoreen, joka on väriltään keltai-
nen ja jonka vaalitoimitsija toimittaa Ypäjän kunnan keskusvaali-
lautakunnalle.
Ypäjän kunnan keskusvaalilautakunnan osoite on Perttulantie 20,  
32100 YPÄJÄ ja puhelinnumero 02 - 7626 500.
Ypäjällä 27.11.2017 

YPÄJÄN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

PRESIDENTINVAALIT 2018
Ypäjän kunnassa toimitetaan presidentinvaali sunnuntaina 28. 
päivänä tammikuuta 2018 ja mahdollinen toinen vaali 11. päivänä 
helmikuuta 2018.

ÄÄNESTYSALUEET JA ÄÄNESTYSPAIKAT
Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti äänestysalueet ja äänes-
tyspaikat ovat seuraavat:
Nro Äänestysalue   Äänestyspaikka
1 Ypäjä  Kunnanvirasto, Perttulantie 20
Vaalitoimitus alkaa vaalipäivänä klo 9.00 ja päättyy klo 20.00.

ENNAKKOÄÄNESTYS
Presidentinvaalien ennakkoäänestys järjestetään 17.– 23.1.2018, 
ja mahdollinen toinen ennakkoäänestys 31.1. – 6.2.2018.
Ennakkoäänestyspaikkana on Ypäjän kunnanvirasto, osoite  
Perttulantie 20.

Ennakkoäänestyspaikka on auki seuraavasti:
keskiviikko klo  9 – 15
torstai klo  9 – 17
perjantai klo  9 – 14.30
lauantai ja sunnuntai klo 10 – 15
maanantai klo  9 – 15
tiistai klo  9 – 18

KESKUSVAALILAUTAKUNNAN OSOITE
Keskusvaalilautakunnan osoite on Perttulantie 20, 32100 YPÄJÄ
Ypäjällä 27.11.2017

YPÄJÄN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

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 (etusivulla tapahtumakalenteri)
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 
Avoinna myös kuukauden toisena lauantaina, tam-
mikuussa 13.1. kello 11-14.
Poikkeavia aukioloaikoja tammikuussa:
Uudenvuodenpäivänä 1.1. suljettu,
perjantaina 5.1. avoinna kello 11-14.
YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMAN 
toiminta on päättynyt vuoden 2017 lopussa.
TAMMIKUUN NÄYTTELY
Sikuriina Karisukki: ”Metsän kuiskaus”
LUKUPIIRI 
Lukupiiri  kokoontuu sunnuntaina 28.1. kello 17 – 19 
pääkirjaston näyttelytilassa.  Luemme vielä Suomi 
100-teoksia, vuorossa on 1980-luku.  Käsityönkin voi 
ottaa mukaan.  Kahvitarjoilu.
LIIKUNTAVÄLINEITÄ KIRJASTOSTA
Lumikenkiä, kahvakuulia, kävelysauvoja, selättimiä, 
fitness-säkkejä, rinkkoja… hae lainaan ja kokeile, 
mikä sopii sinulle! Esillä myös liikunta-aiheista kirjal-
lisuutta.
PERTUN PÄIVIEN SUUNNITTELUPALAVERI
Tule mukaan suunnittelemaan Pertun päiviä ja Ypä-
jän yötä. Tapahtumapäivät ovat 24. – 26.8.2018.  Kah-
vitellaan kirjastossa maanantaina 22.1. kello 17.30. 
Hyvää uutta vuotta!

LIIKUNTAKERHO
(1.–6. luokkalaisille)

Vapaa-aikatoimen järjestämä maksuton  
liikuntakerho alakoululaisille Pertunkaaressa  

maanantaisin klo 14:30–16:00 (alkaen 15.1.2018).  
Kerhossa pääsee tutustumaan erilaisiin lajeihin monipuoli-

sesti, sillä kerhossa on säännöllisesti vaihtuvat teemat.

Lisätietoja:  liikunnanohjaaja Riinalta (050 4339002) tai 
nuoriso-ohjaaja Laurilta (050 5747732)

 

 

Ps.  seuraa myös vapaa-aikatoimenkalenteria osoitteessa: 
http://www.ypaja.fi/fi/palvelut/vapaa-aika_ja_liikunta


