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Sorat, murskeet, sepelit, multa
Velj. Nuoritalo

0400 533 739, 0400 321 314 • www.vnoy.fi • info@vnoy.fi

Parturi-kampaamo Outi Perho
Katinhännäntie 298, 32140 Ypäjä as. 

Puh. 050 372 1172
www.parturikampaamooutiperho.fi

Haketusta sopivasti
Haketuspalvelu Laaksonen

puh. 0400 823 977
✚  RASKAS KALUSTO
✚  MAATALOUSKALUSTO
✚  KATSASTUSHUOLLOT
✚  ILMASTOINTIHUOLLOT
✚  RENKAAT JA RENGASTYÖT
 HENKILÖ- JA PAKETTIAUTOIHIN

PUHELIN:

045 134 0504

HUOLLOT JA
KORJAUS
VARAOSA- JA 
TARVIKEMYYNTI

WWW.RASKASTEKNIIKKA.FI

JL RASKASTEKNIIKKA OY
UOTILANTIE 14, 32100 YPÄJÄ

Hotellimatka keväiseen Pärnuun  
26–27.4.2019

Lähtö pe klo 5.00, paluu la n. 23.00
Ypäjä, paloas. (myös matkan varrelta)

Matka hinta 129€/hlö (2hh) 164€/hlö (1hh) 
Hotelli Pärnu ja laiva Eckerö Line. Käynti rajakaupassa.

Ilmoitt. ja tied. pe 22.3. mennessä 
jari.sillsten@gmail.com puh. tai viesti 050 505 1550 Jari

Muistojen Bulevardi
-kahvikonsertti su 10.2 klo 15  Kartanon koulu, Ypäjä

Kattaus  Laila Kinnusen 
  kauneimpia lauluja

laulu Katja Karisukki
haitari  Mika Raittila
Liput ovelta:
         10 € sis. kahvitarjoilun

      järj. Ypäjän vapaa-aikatoimi

VUOKRATTAVANA
n. 60m2 liike/toimistotila 
hintaan 5 euro/m2 + alv.
Sopii esim. tilitoimistolle 
tai kahvilatoimintaan ym.
Osoite Lepolantie 2, Ypäjä
044 343 4838/Liljeström, 

sunmarianne@luukku.com

MYYDÄÄN YKSIÖ 35 m2

Ypäjän keskustasta.
Soita 040 5076345 

   2€                  K-7 
  LOMADISCO 20.2. 
            KARRINPUOMISSA 
                KLO 16.00-18.00 
JÄRJ. vapaa-aikatoimi & Karrinpuomi  

KARRINPUOMISSA 

YPÄFEMMA  
YPÄFEMMA on ypäjäläisille lapsille ja nuorille suunnattu matalan 
kynnyksen palvelu. Kuntaan on sijoitettu viisi logolla varustettua 
paikkaa, joihin Ypäjän lapset ja nuoret ovat tervetulleita 
hakemaan apua tai kysymään neuvoa. YPÄFEMMASSA voi ladata 
puhelinta, käydä vessassa, juoda vettä, pitää sadetta tai 
esimerkiksi pyytää aikuiselta apua ongelmiin ja murheisiin. 
YPÄFEMMAN paikoista autetaan ja ohjataan eteenpäin. Kaikki 
YPÄFEMMA-tarran oveensa kiinnittäneet paikat ovat sitoutuneita 
auttamaan nuoria ja lapsia omien aukioloaikojen puitteissa.  

 
YHDESSÄ 
 
"Perheiden kannalta ei ole olemassa hallinnonalarajoja 
tai moniammatillisia toimijoita. On vain kokemus siitä, 
että meitä autetaan.”  Ministeri Annika Saarikko Lape-
hankkeen ydinajatuksesta. 

 

 

 
 

 

 

KIRJASTO 
Hossintie 2 

TOIMINTA-
KESKUS 
Perttulantie 24 

KUNNANTALO 
Perttulantie 20 

KIRKKOHERRAN-
VIRASTO 
Papalintie 1B 13 

VAPAA-
AIKATOIMISTO 
Varsanojantie 97 
 

 

Ystävänpäivänä 
14.2.2019 

YPÄFEMMA- 
PISTEISSÄ

AVOIMET OVET
YpäFemman paikkojen 

aukioloaikoina.
Tervetuloa tutustumaan 

YpäFemmaan!
Tarjolla mehua ja  
pientä purtavaa.

• �KIRJASTO 
Hossintie 2 
Klo 13 – 19

• �TOIMINTAKESKUS,� 
VARHAISKASVATUS- 
JOHTAJAN�TYÖHUONE 
Perttulantie 24 
Klo 10–16

• �KUNNANTALO� 
PALVELUPISTE 
Perttulantie 20 
Klo 9 – 17

• �KIRKKOHERRANVIRASTO 
Papalintie 1 B 13 
Klo 9 – 12

• �VAPAA-AIKATOIMISTO 
Varsanojantie 97 
Klo 10 – 16
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Ypäjän seurakunnan 
    toimintaa helmikuussa

DIAKONIAPÄIVYSTYS YPÄJÄN  
SEURAKUNTAKODILLA ON
keskiviikkoisin klo 10.00 – 11.30  
sekä torstaisin klo 15.00 – 16.00

Olen tavoitettavissa myös muulloinkin sovittuina aikoina.
Yhteystiedot: Terhi Hakala-Vappula, puh.040-553 6362

terhi.hakala-vappula@evl.fi

KESKIVIIKKORUOKAILU ON
Ypäjän seurakuntakodilla keskiviikkoisin klo 11.30.

Lounaan hinta on 5,00 € 
Tervetuloa toisten seuraan sekä 
nauttimaan kotoisesta ateriasta.

KULTAISEN IÄN KERHO 
Kerho kokoontuu parillisten viikkojen torstaipäivinä 

klo 11.00 – 13.00 Ypäjän seurakuntakodilla.
Ohjelmassa: alkuhartaus, lounas, ohjelma ja lähtökahvit.

Tarjoilusta peritään 5,00 €
Omien työntekijöiden lisäksi kerhossa käy satunnaisvierailijoita.
to   7.2.  Ajankohtaislähetys
to  21.2. Jotakin tiedossa, mutta emme vielä tiedä mitä?

VAPAAEHTOISTEN KIITOSATERIA  
Ystävänpäivänä 14.2.klo 17.00

Tämä on kutsu kaikille seurakunnan vapaaehtoistyössä  
viime vuonna mukana olleille.

Ilmoittauduthan Terhille tarjoilun vuoksi,  
7.2.mennessä, puh.040 553 6362 

tai terhi.hakala-vappula@evl.fi

Ypäjän Kinkereitä 2019:
• Kirkonkylä  Su 17.2.2019 klo 11, srk-koti
• Ypäjänkylä   Su 17.2.2019 klo 14  

seuraintalo, Ypäjänkyläntie 842
• Varsanoja     Su 3.3.2019 klo 13,  

Eeva ja Matti Mikkola, Uitontie 89
Kinkeriaihe: ’Valkea kuin lumi’

Koko joulukuu oli papille hyvin 
tiivistä työn aikaa. Vuosittain 
marraskuun lopulta vuoden lop-
puun on vaihe, jolloin joulua 
tulee vietettyä monta kertaa. 
Nostan muutaman helmen tuol-
ta ajalta. Aina Itsenäisyyspäivä 
on oma iso juhlansa, ensin kir-
kossa sitten seppeleenalaskui-
neen ja juhlineen. Toinen mie-
leen jäänyt tapahtuma oli Kar-
tanon koulun kuusijuhla. Olen 
sanonut muutaman kerran, että 
olin pudota tuolilta, kun nuorten 
ohjelma oli niin tasaisen hy-
vätasoinen niin soittoineen, lau-
luineen, puheineen, tanssineen, 
näytelmineen, spiikkauksineen 
jne. Olihan siinä tietenkin opet-
tajilla ja muulla henkilökunnalla 
osuutensa. Taisi saada Heikki 
Vainio arvoisensa kiitoksen. 

Joulukonsertteja oli joka 
pyhä joulukuussa. Tapio Lau-
rilan johdolla juuri joulun al-
la pidetty konsertti ikään kuin 
kruunasi tuon sarjan. Joulunpy-
hien helmiä olivat Jouluaaton 
ja Jouluaamun kirkot. Silloin 
tuntuu, että ollaan aika lähellä 
ensimmäistä joulua. Varsinkin 
kanttori Kaija Saukkolan joh-
tamat lauluryhmät ovat tässä 
muutaman vuoden aikana vah-
vistaneet otettaan. Pappikin voi 
alttarilla levollisin mielin kuun-
nella, mitä ylhäältä tulee. Vielä 
ylempää keskellemme tuleva 
sana on tietenkin jokavuotista 
taattua tavaraa. Sen arvo säilyy 
ihmisistä huolimatta.

Miltä tuleva näyttää sakastin 
ikkunasta? Marraskuussa vah-
vistui uuden kirkkovaltuuston 
kokoonpano (15 valtuutetun 
nimet olivat joulukuun Ypä-

jäläisessä). Valtuusto valitsee 
neuvoston tammikuun lopus-
sa, joten sen ja vastuuryhmien 
jäsenten nimet saadaan vasta 
seuraavaan Ypäjäläiseen, joskin 
seurakunnan nettisivuilla nimet 
ovat jo aiemmin. 

Uudella valtuustolla ja neu-
vostolla on vaativat tehtävät 
edessä, sillä sen verran suuria 
säästöjä joudutaan tekemään. 
Pienet viilaukset eivät riitä, 
vaan suuret leikkaukset ovat jo 
menossa ja edessä tämän val-
tuustokauden aikana. Nyt vir-
koja ja toimia on yhdeksän, 
joista osa-aikaisia on kolme. 
Enimmillään näistä yhdeksästä 
jouduttaisiin vähentämään jopa 
kolme. Tämä tarkoittaa sitä, että 
työntekijöiden varassa homma 
ei vastaisuudessa toimi. 

Tämän vuoden alusta nuori-
sotyönohjaajan virka jäi avoi-
meksi, eikä neuvosto sitä täyttä-
nyt ainakaan heti. Tässä haetaan 
säästösyistä muita vaihtoehtoja. 
Näyttää lähivuosien aikana sil-
tä, että osa seurakunnan työn-
tekijöistä vaihtuu eläköitymisen 
myötä. Tästä syystä irtisanomi-
siin tai lomautuksiin ei ryhdytä, 
vaan ratkaisut haetaan muilla 
tavoin. Tässä on niin uudella 
valtuustolla kuin neuvostollakin 
tärkeiden päätösten paikka, pää-
tösten, jotka vaikuttavat vuosia 
eteenpäin. Tässä mielessä on 
hyvä, että Ypäjän seurakunta 
säilyi itsenäisenä, sillä nyt nä-
mä päätökset ovat täysin omissa 
käsissämme.

Siunattua alkanutta vuotta 
2019 kaikille ypäjäläisille. 

Vesa Parikka, kirkkoherra

Menneestä tulevaan

Yhteisvastuukeräys on kir-
kon vuosittainen suurkeräys. 
Paikalliset seurakunnat ja  
40 000 vapaaehtoista talkoo-
laista tekevät kovan työn ke-
räyksen onnistumiseksi. 

Etsin valtakunnallisilta 
Yhteisvastuu – sivuilta viime 
vuotista YV-keräystulosta. 
Koko maan YV – tulos oli 
3.138,702 €. Ypäjän seura-
kunnan tulos yllätti jälleen 
kerran, sillä keräsimme täällä 
1.911,58 €, joka oli 0,98€/
henkilöä kohti. Tulos oli 
808,77 € parempi kuin edel-
lisenä vuonna sekä toiseksi 
paras Tammelan rovastikun-
nassa väkilukuun suhteutet-
tuna ja myös keskimääräistä 
parempi koko maan tulok-
seen verrattuna. 

Humppila kiilasi tosin 
kirkkaasti ohitsemme huip-
puhienolla 4.000 euron tu-
loksella, joka käytännössä 
tarkoitti noin kahta euroa 
asukasta kohti. Sitä vaan 
tässä mietin, että miten he 
osasivatkin olla niin hyviä? 
Heillä tietysti oli niin paljon 
enemmän mania ja yhteen-
laskutaitoa. Ehkä mallia ja 
lisää vinkkejä sekä uusia ide-
oita voisimme siltä puolelta 
rajaa heiltä oppia, onkia ja 
täällä sitten soveltaa ja sävel-
tää. Siispä. Suuri kiitos mo-
lemmin puolin rajaa kaikille 
lahjoittajille sekä tässä työssä 
mukana uurastaneille.

Sen minä vaan tiedän, et-
tä Ypäjällä syötiin taas tie-
tysti perinteisiä ”maapallon 
parhaita” vappumunkkeja.                               
Joku sanoikin, että ne mak-
soivat kokoonsa nähden 
liian vähän, mutta sen jäl-
keen olikin sitten hyvällä 
mielin myydä arpoja koko 
potin kasvattamiseksi. Aina 
on löytynyt myös vähintään 
yksi, kaksi tai kolme YV 

– lipaskerääjä ja muutama 
rippikoululainenkin, jotka 
ovat tehneet siinä hommassa 
oman osansa. Tuloja on saatu 
myös kirkon kolehdeista se-
kä konserttituotoista. Olem-
me myös istuneet vieretys-
ten ja kuunnelleet taitavaa 
Sanan selittäjää kinkeripen-
kissä sekä nauttineet siinä 
ohessa ja sivussa emäntien 
runsaista kahvitarjoiluista. 
Ypäjänkylän Seuraintalolla 
olemme myös maistaneet ke-
vättalven lämmössä ja toinen 
toistemme seurassa maukasta 
keittolounasta. Kaikki tämä 
tietysti mennyt tosi hyvään 
tarkoitukseen, jossa olemme 
antaneet ja saanet näin oman 
osamme. 

Viime vuonna 2018 YV 
– tuotto käytettiin nälkäisten 
tarpeisiin. Moni nälkäinen 
Suomessa ja kehitysmaissa 
sai leivän pöytäänsä tai täy-
tettä tyhjään käteensä. Ypäjän 
seurakunnan oma YV -osuus 
oli 300,00 €.              Se ja-
kautuikin useammalle ja oh-
jattiin keskiviikkoruokailun 
hyväksi. 

Tänä vuonna 2019 YV -ke-
räyksellä tuetaan kotimaassa 
lasten ja nuorten opiskelua ja 
koulutusta avustamalla esi-
merkiksi maksullisten opis-
keluvälineiden hankinnassa 
Kirkon Diakoniarahaston 
kautta. Vähävaraisten lasten 
määrä Suomessa on kasvus-
sa, mikä tarkoittaa noin 110 
000 lasta. Monien nuorten 
kohdalla unelmien ammatti 
on jäädä haaveeksi, jos per-
heellä ei ole varaa maksaa 
opinnoista aiheutuvia kus-
tannuksia, kuten tietokonetta, 
oppikirjoja tai ammatillisessa 
koulutuksessa tarvittavia vä-
lineitä ja koulupukuja.

Maailman pahimmilla ka-
tastrofialueilla monet lapset 

ja nuoret ovat menettäneet 
lähes kaiken tutun ja tur-
vallisen, kun he ovat joutu-
neet pakenemaan luonnon-
katastrofeja ja konflikteja. 
Myös muuttuneet olosuhteet 
vaikeuttavat ruoantuotantoa, 
karjanhoitoa ja lasten kou-
lukäyntiä. Ulkomailla kerä-
ysvaroin tuetaan koulunsa 
keskeyttämään joutuneiden 
oppilaiden paluuta takaisin 
kouluun, jaetaan koulu-ja 
hygieniatarvikkeita sekä au-
tetaan koulumaksuissa. Syr-
jäseuduilla koulutetaan lisää 
päteviä opettajia ja rakenne-
taan turvallisia kouluja. Avun 
vie perille Kirkon Ulkomaa-
napu.

Keräysvaroja käytetään 
myös monipuoliseen avustus-
työhön paikallisten seurakun-
tien kautta. Jokaisella tulee 
olla yhdenvertainen oikeus 
koulutukseen perheen va-
rallisuustasosta huolimatta. 
Kevään Yhteisvastuu-kam-
panja haastaa suomalaisia 
pohtimaan nuorten oikeutta 
koulutukseen perheen va-
rallisuustasosta huolimatta. 
Kampanja näkyy medioissa 
viikolla 6 ja jatkuu monin ta-
voin pidemmälle kevääseen. 

Kotiseurakunnassa YV 
-keräyskin tulee meitä vas-
taan tavalla tai toisella. Voit 
tulla myös YV- lipaskerää-
jäksi. Toivottavasti vappu-
tempauskin toteutuu ja in-
nostutaan toisiamme siihen 
yhteisvoimin. Yhteisvoimin 
ja yhdessä tekemällä saamme 
näin enemmän aikaan. 

Avajaisjumalanpalvelus lä-
hetetään TV:ssä 3.2. Alavuden 
kirkosta klo 10.00. Tasavallan 
presidentti keräyksen suoje-
lijana avaa YV – keräyksen 
samana päivänä klo 12.00.

Terhi Hakala-Vappula,  
keräyspäällikkö

YHTEISVASTUUKERÄYS 2019

Pe 1.2. klo 15.30 Veisuu Veljet srk-kodilla
 klo 18 Nuortenilta sumpussa

Su 3.2. klo 16 Kynttiläkirkko. Yhteisvastuu keräys alkaa.

To 7.2. klo 18 Siionin Kannel lauluilta srk-kodilla

Pe 8.2. klo 14.30 Lauluhetki kaikille srk-kodilla
 klo 18 Isoskoulutus srk-kodilla

La 9.2.  klo 10-14 uusille ja vanhoille kuorolaisille leiripäivä srk-kodilla,  
Leena Kotka laulunopettaja

Su 10.2.  klo 10 Messu. Kirkkovaltuuston kirkkopyhä, uusien valtuutettujen tehtävään 
siunaaminen. Kirkkokahvit srk-kodilla.

Ke 13.2 klo 13 Palvelukeskus hartaudet

To 14.2. klo 18 Laulusiskot srk-kodilla

Pe 15.2. klo 15.30 Veisuu Veljet srk-kodilla
 klo 18 Nuortenilta sumpussa

Su 17.2. klo 10 Sanakirkko
 klo 11 Kirkonkylän kinkerit srk-kodilla
 klo 14 Ypäjänkylän kinkerit seuraintalolla os.Ypäjänkyläntie 842

Viikolla 8 Päiväkerhot talvilomalla

To 21.2. klo 18 Laulusiskot srk-kodilla

Pe 22.2. klo 14.30 Lauluhetki kaikille srk-kodilla
 klo 15.30 Veisuu Veljet srk-kodilla

Su 24.2. klo 10 Messu 

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.

 

 

47.

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: 
Inka Stormi

Sata-Pirkan Painotalo Oy

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.

 

 

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

Sata-Pirkan Painotalo Oy

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.

 

 

Maaliskuun Ypäjäläinen ilmes-
tyy 27.2.2019.  Lehteen tar-
koitettu aineisto on toimitetta-
va viimeistään maanantaina 
18.2.2019 klo 15.00. 
Huhtikuun Ypäjäläinen ilmestyy 
27.3.2019.

Moi
 
Muutettavaa helmikuun lehteen:
 
-etusivu
YpäFemma aukioloajat: toimintakeskus, varhaiskasvatusjohtajan työhuone…. klo 
10-16
Saisiko YpäFemman mainosta isommaksi? Esim. poistamalla Ypäjä – Yrittäjän Paikka 
-laatikon. Jos ei, mennään näin.
 
-apinalaatikko
Toimituksen osoite…: puh. (02) 762 6500
Toimituksen osoite…: fax -tiedot pois
Tilausosoite: fax pois, korvataan ypajalainen@ypaja.fi
-3.sivu
Voisiko Ypäjän hiihtoladut ja muu liikunta – laatikon siirtää latuohjelaatikon viereen?
-4.sivu
Kela-tietoa: viimeinen virke, lisätään uuden vuoden tammikuussa. Keijo Leppänen, 
EL:n Ypäjän yhdistyksen sihteeri
-7.sivu
Ypäjän Yllätyksen jumpat: Saisiko tekstin tummemmaksi? Jos ei, mennään näin.
Voisiko Ypäjän Yllätys ry palkitsee -ilmoitukseen lisätä Yllätyksen logon? Logo liit-
teenä.
Kunnanvaltuuston kokouksen ilmoitus pois

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

puh. (02) 762 6500
email. ypajalainen@ypaja.fi

ypajalainen@ypaja.fi
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KANTA-HÄMEEN MATKAILUSEMINAARI 
 Hämeenlinnassa 5.2.2019
AIKA: 5.2.2019 klo 14–16

PAIKKA: Hämeenlinnan Raatihuone, Juhlasali

Tervetuloa kaikille kiinnostuneille avoimeen  
Kanta-Hämeen maakunnan matkailuseminaariin!

 

Iltapäivän aikana kuulet Hämeenlinnan kaupungin matkailuoh-
jelmasta ja sen jatkosuunnitelmista sekä pääset tutustumaan 
maakunnan matkailutoimijoiden yhteistyöelimen, Elinvoimaa 
Hämeeseen ry:n toimijoihin ja toimintasuunnitelmaan. Tilaisuu-
dessa kerrotaan myös miten voit olla mukana matkailun kan-
sainvälistymistoimissa ja Visit Finlandin Lakeland yhteistyössä.

 

Yhdessä ja yhteistyöllä lisäämme maakuntamme matkailun 
vetovoimaa ja lisäämme alueemme elinvoimaa!

 Tervetuloa!

Ohjelma:
Hämeenlinnan kaupunki, Markku Rimpelä

matkailuohjelma työ ja jatkostepit
matkailun teemaryhmien esittely

Elinvoimaa Hämeeseen ry, Karoliina Frank
Yhdistyksen toimijat ja toimintasuunnitelma

Matkailun Ekosysteemi, Karoliina Frank
Yhdessä eteenpäin

Matkailun hankkeen ja Lakeland yhteistyö,  
Kirsi Sippola ja Outi Mertamo

Tervetuloa!
 

Hämeenlinnan kaupunki
Elinvoimaa Hämeeseen ry

HAMK Smart, matkailuhankkeet

Lisätietoja ja yhteydenotot: Outi Mertamo,  
outi.mertamo@hamk.fi, p. 050 351 5799

Ypäjäläistä uudistetaan vuonna 
2019. Tavoitteena on pienen-
tää Ypäjäläisen kulurakennetta 
ja turvata kunnan ja seurakun-
nan tiedotuslehden jatkuvuus. 
Uudistusten taustalla ovat 
Ypäjän kunnan talouden tasa-
painottamistoimet sekä Ypäjän 
seurakunnan päätös pienentää 
osuuttaan Ypäjäläisessä.

Uudistusten myötä Ypäjä-
läisen rooli kunnan ja seu-
rakunnan tiedotuslehtenä kir-
kastuu ja journalistinen osaa-
minen lisääntyy. Uudistuksia 
varten on perustettu työryhmä, 
johon kuuluvat va. kunnanjoh-

taja Sam Vuorinen, viestintä-
suunnittelija Inka Stormi ja 
Katriina Reijonen KR-viestin-
nästä. Työryhmä tekee yhteis-
työtä Ypäjäläisen toimitusneu-
voston kanssa.

Uudistuksissa tullaan tar-
kastelemaan lehden koko jul-
kaisuprosessi toimituksesta ja 
taitosta painoon ja jakeluun 
asti. Helmi-huhtikuun lehdet 
ilmestyvät vielä tutulla tapaa 
kerran kuukaudessa. Seura-
kunnan osuus kuitenkin pie-
nentyy yhteen sivuun helmi-
kuun lehdestä alkaen. Ypäjä-
läisen uutta muotoa ja ilmettä 

suunnitellaan kevään 2019 
aikana ja uudistusten etenemi-
sestä kerrotaan jokaisessa ke-
vään Ypäjäläisessä. Ypäjäläi-
nen ilmestyy nykyisessä muo-
dossaan huhtikuuhun 2019 
saakka.Ypäjäläisen tilaukset 
Ypäjän kunnan ulkopuolelle 
toimitetaan tammi-huhtikuun 
2019 ajan nykyisellä tavalla. 
Jatkosta tiedotetaan muutos-
ten tarkentuessa. Ypäjäläisen 
jakelupalvelun toteutus arvi-
oidaan uudelleen kevään 2019 
aikana. Ypäjäläistä voi myös 
lukea verkkolehtenä kunnan 
verkkosivuilta.

Lukijat mukaan uudis-
tusten suunnitteluun
Ypäjäläinen on monelle rakas 
lehti. Haluammekin uudistaa 
Ypäjäläistä yhdessä teidän lu-
kijoiden kanssa. Kerro toiveesi 
Ypäjäläisen uudistuksista täyt-
tämällä alla oleva lomake ja 
palauttamalla sen kunnantalol-
le viimeistään 11.2.2019. Lo-
makkeita on saatavillaa myös 
kirjastolla ja sähköisenä kun-
nan verkkosivuilla.

Ystävällisin terveisin,
Ypäjäläisen työryhmä

Ypäjäläinen uudistuu vuonna 2019

LEHDEN SISÄLTÖ: Mitä haluat lukea Ypäjäläisestä? 
Valitse jokaisesta kohdasta YKSI vaihtoehto asteikolla 1 (ei yhtään tärkeä) – 5 (erittäin tärkeä).
1. Haluan Ypäjäläiseen yhdistysten ilmoituksia.  1 2 3 4 5
2. Haluan Ypäjäläiseen tapahtumailmoituksia. 1 2 3 4 5
3. Haluan Ypäjäläiseen juttuja paikallisista ihmisistä ja tapahtumista. 1 2 3 4 5
4. Haluan Ypäjäläiseen tietoa kunnan palveluista ja muutoksista. 1 2 3 4 5
5. Haluan Ypäjäläiseen tietoa kunnan päätöksenteosta. 1 2 3 4 5

LEHDEN MUOTO: Millaista Ypäjäläistä haluat lukea? Valitse mielestäsi paras vaihtoehto kohdista 6–8.
6. Haluan lukea Ypäjäläisen nykyisen kokoisena lehtenä.
7. Haluan lukea Ypäjäläisen A4-kokoisena lehtenä.
8. Haluan lukea Ypäjäläisen verkkolehtenä.

ILMESTYMINEN: Kuinka usein haluat lukea Ypäjäläistä? Valitse mielestäsi paras vaihtoehto kohdista 9–12.
 9. Haluan lukea Ypäjäläisen kaksi kertaa kuukaudessa.
10. Haluan lukea Ypäjäläisen kerran kuukaudessa (poikkeuksena kesälehden yhteisnumero).
11. Haluan lukea Ypäjäläisen joka toinen kuukausi.
12. Haluan lukea Ypäjäläisen kahdeksan kertaa vuodessa.

JAKELU: Millaisen jakelun haluat Ypäjäläiselle? Valitse mielestäsi paras vaihtoehto kohdista 13–15.
13. Minulle on tärkeää saada Ypäjäläinen kotiin toimitettuna.
14. Voin noutaa Ypäjäläisen yhteisjakelupisteistä kunnan alueella.
15. Luen Ypäjäläisen mieluiten verkkolehtenä.

Ypäjäläisen työryhmä hyödyntää vastauksia Ypäjäläisen uudistusten suunnittelussa.
Kiitos vastauksestasi!

Tervehdys! Olen Jasmiina Sil-
lanpää, Ypäjän kunnan Kirjas-
ton- ja sivistystoimenjohtaja. 
Virassa aloitin vuoden alusta, 
mutta kunnassa työskentelin jo 
joulukuussa 2018 perehtymäl-
lä Ypäjän sivistystoimen eri-
tyispiirteisiin Heikki Vainion 
avulla ja kirjastonjohtajan ar-
keen Satu Leppälahden kans-
sa.   Alkuvuosi on sisältänyt 
paljon uuden oppimista ja tu-
tustumista Ypäjän kuntaan ja 
henkilöstöön. 

Kuntalaiset ja kunnan työn-
tekijät ovat ottaneet minut 

vastaan lämpimästi ja 
pidän arvokkaana sitä, 
että kirjastossa pääsen 
tapaamaan kuntalaisia 
kirjaimellisesti vau-
vasta vaariin saaden 
suoraa palautetta kir-
jaston ja koko kunnan 
toiminnasta. Työhuo-
neeni on kirjastolla, 
jossa yhdistelmävirka-
ni vuoksi työskentelen 
pääosin virka-aikana, 
mutta nyt koulu-
verkkoselvityksen ja 
-suunnittelun vuoksi 
minut onkin löytänyt 
kirjastoa useammin 
seutukunnallisista ko-
kouksista, kunnanta-

lolta tai Ypäjän kouluista. 
Valmistuin viime vuonna 

Tampereen yliopistosta pääai-
neenani informaatiotutkimus 
ja sivuaineinani kirjallisuustie-
de sekä esimiestyö ja henkilös-
töhallinto. Olen työskennellyt 
yliopistolla tutkimus- ja ope-
tustehtävissä, kirjastoissa Pir-
kanmaalla, sekä informaatio-
alan tehtävissä vapaaehtoisena 
niin Suomessa kuin ulkomail-
la. Ypäjälle kuljen Nokialta, 
jossa asun mieheni ja kahden 
lapseni kanssa.

Uskon keskustelevaan ja 

faktapohjaiseen päätöksente-
koon, joten leijonanosa alku-
vuodesta on kulunut Ypäjän 
kouluverkon nykytilaan tu-
tustumiseen ja tulevaisuuden 
suunnitteluun yhdessä opetus-
toimen ja varhaiskasvatuksen 
henkilöstön kanssa. Ypäjällä 
suurimman vaikutuksen mi-
nuun onkin tehnyt kunnan am-
mattitaitoinen, ystävällinen ja 
sitoutunut henkilöstö.

Pienessä kunnassa tapah-
tumia ja palveluita on syytä 
suunnitella yhdessä käyttäji-
en kanssa. Tärkein tavoitteeni 
toimialani kehittämisessä on 
etsiä yhteisiä rajapintoja niin 
toimialan sisä- kuin ulkopuo-
lelta, sekä täydentää kunnan 
tarjoamia sivistyspalveluja 
niin seutukunnallisella kuin 
seutukunnan rajat ylittävällä 
yhteistyöllä. Yhdistelmävirka-
ni laaja-alaisuus vaatii paljon 
pitkän tähtäimen suunnittelua, 
mutta avoimesti keskustellen, 
tarkasti suunnitellen ja yhdes-
sä tehden sivistystoimi tuottaa 
kuntalaisille palvelut, joista 
ypäjäläiset voivat olla ylpeitä.

Yhteistyöterveisin,
Jasmiina Sillanpää

Kirjaston- ja  
sivistystoimenjohtaja

Kerro toiveesi Ypäjäläisen uudistuksista täyttämällä tämä lomake ja  
palauttamalla se Ypäjän kunnan-talolle tai kirjastolle 11.02.2019 mennessä.  
Lomakkeita on saatavilla myös kirjastolla ja kunnantalolla

Tervehdys! Aloitin Kartanon 
koulun rehtorina 2.1.2019 lu-
kien, kun Heikki Vainio on 
jäämässä pitämättömien vuo-
silomien kautta eläkepäiviä 
viettämään.

Alun perin olen koulutuk-
seltani äidinkielen opettaja, 
mutta olen toiminut Köyliössä 
yhtenäiskoulun rehtorina lähes 
kymmenen vuotta ja Säkylässä 
sivistystoimen hallintopääl-
likkönä kolme vuotta. Lisäksi 
olen toiminut noin viisi vuotta 
yhdistelmävirassa, jossa rehto-
rin virkaan oli yhdistetty sivis-
tysjohtajan tehtävät.

Hain töihin Kartanon kou-
luun Ypäjälle, koska minulla 

on hyviä koke-
muksia sopivan 
kokoisesta koulus-
ta maalaismaises-
sa ympäristössä. 
Koulutyön kannal-
ta on erittäin hyvä, 
että rehtori tuntee 
kaikki opettajat ja 
oppilaat. Sopivan 
pienessä yksikössä 
tämä on mahdol-
lista. Lisäksi usein 
maalaismaisessa 
kunnassa ihmiset 
ovat rehtejä ja suo-
raselkäisiä ja näitä 

piirteitä arvostan ihmisissä 
todella paljon. Ja ainakin näin 
muutaman työpäivän koke-
muksella asia tuntuisi olevan 
juuri näin.

Kartanon koulusta ollaan 
tekemässä yhtenäiskoulua 
syyslukukaudesta 2019 alka-
en. Tämä on minun mielestä 
hyvä asia ja itselläni tosiaan 
on pitkä kokemus koulutyöstä 
yhtenäiskoulussa. Uskon, että 
tämä oli yksi ratkaiseva tekijä 
miksi minut valittiin tähän vir-
kaan. Samalla yhdistelmävirka 
on purettu ja jatkossa Karta-
non koulun tai yhtenäiskoulun 
rehtori voi keskittyä täysipai-
noisesti kouluasioihin. Rehtori 

voi olla koko ajan läsnä ja 
kokemusteni perusteella tämä 
rauhoittaa koulutyötä.

Yhtenäiskouluun siirtymi-
nen on jo itsessään sen verran 
iso rakenteellinen muutos, että 
en ainakaan toistaiseksi halua 
uudistaa muita hyväksi ha-
vaittuja käytänteitä Kartanon 
koulussa samalla kertaa, vaan 
yritän itse mukautua talon ta-
poihin. Ainakin pääosin näin, 
toki jotain pikku yksityiskohtia 
aina muuttuu kun tulee uusi 
rehtori.

Itselleni tärkeintä koulu-
työssä ovat oppilaat, heitä var-
ten me täällä koulussa olemme. 
Yritän rehtorina huolehtia, että 
me opettajien ja henkilökun-
nan kanssa tarjoamme lakien 
ja asetusten mukaiset palvelut 
ja että koulu on turvallinen 
sekä viihtyisä ympäristö op-
pilaille. Unohtamatta sitä, että 
koulun rehtorin täytyy pitää 
tarvittaessa ne puhuttelut ja 
jälki-istunnot, joten aina ei voi 
olla pelkästään mukava.

Olen toistaiseksi pitänyt to-
si paljon uudesta työstäni ja 
mukava lisä rehtorin työhön 
on ollut 8B-luokan luokanval-
vojuus. Tästä on hyvä jatkaa!

Juha Kraapo,
Kartanon koulun rehtori

Uudet työntekijät esittäytyvät



4 Helmikuu / 2019

Haluan kiittää tästä vajaas-
ta kahdesta vuodesta Ypä-
jän kunnan palveluksessa 
siirtyessäni 25.2.2019 uu-
siin tehtäviin. Viranhoitoni 
ajalle on osunut kohtuul-
lisen paljon vaativia, iso-
ja päätösasioita, joita olen 
omalla ”vahtivuorollani” 
ja virkavastuullani ollut 
viemässä eespäin. Näitä 
ovat olleet monet sellaiset 
kunnan toiminnallisuuteen 
vaikuttavat seikat, kuten 
kouluverkkokysymys, pal-
velurakenne postia myö-
den, tuulivoima, sosiaa-
li- ja terveyspalveluiden 
uudistus pihlajalinnasta 
alkaen, maakuntauudistus 
sekä monet muut kysy-
mykset, jotka pitkittyes-
sään tuppaavat entisestään 
mutkistumaan. Lisäksi ja 
samanaikaisesti olemme 
joutuneet pohtimaan vaka-

vasti kunnan talouden nä-
kymiä tässä kuntakentän 
muutostilanteessa, ”kassan 
riittävyyttä” ja samoin on 
ollut ratkottavana iso mää-
rä erilaisia henkilöstökysy-
myksiä.

Vastapainoksi on vaaka-
kupissa ollut myös erittäin 
monia onnellisia ja positii-
visia hetkiä sekä mukavaa 
päätöksentekoa. Olemme 
vieneet eteenpäin Palik-
kalan kaavoitusta yritys-
lähtöisesti ja uudistaneet 
myös keskustan kaavan, 
uudistaneet yritysasiamies-
palvelut, osallistuneet ak-
tiivisesti ylikunnalliseen 
seudun elinvoimatyön ja 
palvelutuotannon suunnit-
teluun mm. elinvoimate-
kojen, rakennusvalvonnan 
ja ympäristönsuojelusopi-
muksen, palkkahallinnon, 
valmiuden ja matkailun 

osalta. Olemme saatta-
neet konkreettisesti alkuun 
myös merkittäviä kuntalai-
sille näkyviä investointeja, 
kuten musiikkiteatterin ja 
Pertunkaaren paljon pu-
huttaneet korjaukset sekä 
frisbeegolf-radan. Olemme 
edistäneet voimallisesti 
kunnan viestintää ja näky-
vyyttä ja luoneet positiivis-
ta kuvaa aktiivisesta kun-
nasta sekä paljon muuta.

Kaiken kaikkiaan olem-
mekin edenneet positiivisin 
mielin ja yhteen ypäjäläi-
seen hiileen puhaltaen – 
vain muutaman kerran pes-
tini aikana olemme olleet 
äänestystilanteessa. Tästä 
jokainen kunnan työntekijä 
ja päättäjä ansaitsee ison 
kiitoksen.

Vaikka viranhoitoni jäi 
oletettua lyhyemmäksi, en 
silti ole luonteeltani men-

neiden muistelija, vaan 
käytän energiani mieluum-
min uuden suunnan otta-
miseen.

 
Toivotan Ypäjälle ja ypäjä-
läisille mitä parhainta jat-
koa ja menestystä tuleviin 
vuosiin.

 
Sam Vuorinen

va. kunnanjohtaja

Hyvät ypäjäläiset, yhteistyöverkoston edustajat, 
päättäjämme – tutut ja tuntemattomat lukijat

VALIO KUNTA

K o u l u v e r k k o m u u t o k s e n 
kuulemistilaisuus pidettiin 
21.1.2019. Kuulemistilaisuus 
oli avoin kaikille ja kunnan 
valtuustosaliin saapui noin 20 
henkilöä.

Va. kunnanjohtaja Sam 
Vuorinen alusti keskustelua 
avaamalla kouluverkkomuu-
toksen historiaa Ypäjällä. Jo 
vuonna 2014 laaditussa kun-
nan strategiassa mainittiin 
siirtyminen yhtenäiskouluun 
Ypäjän kunnassa, mikäli oppi-
lasmäärissä ei tapahtuisi muu-
tosta ylöspäin. Strategiassa to-
dettiin jo tuolloin oppilasmää-
rien olevan laskusuuntaisia. 
Valtuuston vaihtuminen 2017 
kuntavaaleissa ei muuttanut 
poliittista linjausta kouluverk-
komuutosten suhteen.

Kunnan talouden näky-
mät muuttuivat merkittäväs-
ti vuonna 2017, minkä takia 
kouluverkkomuutosta nopeu-
tettiin Levän alakoulun osalta. 

Laskusuuntaisen oppilas-
määrän ja taloudellisten syi-
den lisäksi kouluverkkomuu-
toksen taustalla ovat sosiaa-
liset syyt: kouluverkkomuu-
toksen myötä lapset pääsisivät 
oppimaan oman ikäryhmänsä 
kanssa, mikä helpottaisi oppi-
mista ja koulutyötä.

Kijastonjohtaja-sivistys-
toimenjohtaja Jasmiina Sil-
lanpää kertoi kuulemistilai-
suudessa yhtenäiskoulusta ja 
siihen liittyvistä suunnitel-
mista. Kouluverkon edetessä 
tämänhetkisten suunnitelmien 
mukaisesti Ypäjänkylän koulu 
suljettaisiin 31.7.2019 ja Ypä-
jän yhtenäiskoulu avattaisiin 
1.8.2019.

Ypäjällä yhtenäiskoulusta 
puhuttaessa tarkoitetaan Kar-

tanon koulun ja Perttulan kou-
lun muodostamaa yhtenäis-
koulua. Yhtenäiskoulu olisi 
hallinnollisesti yksi yksikkö, 
jota johtaisi virkaan valittu 
rehtori. Lisäksi Perttulaan va-
littaisiin opettaja, joka oman 
virkansa ohella vastaisi kou-
lun arjessa tapahtuvista asi-
oista ja tarvittaessa toimisi 
rehtorin sijaisena.

Yhtenäiskoulun myötä 
Kartanon kouluun perustet-
taisiin kolmas pienluokka ja 
kuudesluokkalaiset siirtyisivät 
Kartanon kouluun. Mahdolli-
sesti myös viidesluokkalaiset 
siirtyisivät Kartanon kouluun 
luokkaopetukseen jo syksyllä 
2019.  Yhtenäiskoulu mah-
dollistaa lasten oppimisen 
oman ikäryhmänsä ja luokan-
opettajansa kanssa. Lisäksi 
yhtenäiskoulu mahdollistaa 
parhaan mahdollisen tuen eri-
tyistarpeisille lapsille ja takaa 
normaalikokoisten luokkien 
lasten ja opettajien työrauhan. 
Osittain samat opettajat työs-
kentelisivät sekä Perttulan 
että Kartanon kouluissa. Yh-
tenäiskoulun suunnittelussa 
kuullaan asiantuntijoita, mm. 
koulujen johtajia, varhaiskas-
vatusjohtajaa ja erityisopetta-
jia.

Sillanpää myös kertoi, että 
Ypäjänkylän koulun lakkaut-
tamisella arvioidaan olevan 
noin 100 000 euron säästö-
vaikutukset. Lisäksi on huo-
mioitava Ypäjänkylän koulun 
mahdollisen myynnin tuotot. 
Irtisanomisia ei tehtäisi, mutta 
määräaikaisia työsopimuksia 
tulisi katkeamaan.

”Esitys kouluverkon muu-
toksista on muodostettu lapset 
edellä uuteen opetussuunnitel-

miin nojaten, talous kuitenkin 
tiukkana kirittäjänä” – Sillan-
pää totesi kouluverkkomuu-
toksista.

Kuulemistilaisuudessa Kar-
tanon koulun rehtori Juha 
Kraapo avasi yhtenäiskouluun 
liittyviä kysymyksiä ja pelko-
ja. Kraapolla on monipuoli-
nen kokemus koulutyöstä ja 
sivistystoimesta. Hän on myös 
aiemmin ollut mukana Köy-
liön yhtenäiskoulun perusta-
misessa.

Yleisenä kysymyksenä 
yhtenäiskoulua suunnitelles-
sa nousee oppilaiden sopeu-
tuminen uuteen tilanteeseen. 
Esimerkiksi pelätään, tuleeko 
lisää kiusaamista, oppivatko 
pienemmät oppilaat isommil-
ta oppilailta pahoja tapoja tai 
kiroilemista. Usein kuitenkin 
yhtenäiskoulu helpottaa ala-
koulusta yläkouluun siirty-
mistä, kun yläkoulussa on jo 
osin tutut opettajat ja oppi-
misympäristöt. Mitä taas ki-
roiluun tai pahoihin tapoihin 
tulee, ne saattavat jopa vähen-
tyä: usein sekä opettajat että 
isommat oppilaat kiinnittävät 
herkemmin huomiota pahojen 
tapojen ilmentymiseen yhte-
näiskoulussa. Lisäksi Kraapo 
muistutti, että yhtenäiskoulus-
ta huolimatta oppilaat viihty-
vät yleensä oman ikäistensä 
kanssa, eivätkä eri-ikäiset op-
pilaat juuri sekaannu toistensa 
peleihin tai leikkeihin.

Parhaimmillaan yhte-
näiskoulu tarjoaa yhtenäisen 
opinpolun aina esikoulusta 
yhdeksännelle luokalle asti 
sekä tukee järkevää ja tule-
vaisuuden tarpeita katsovaa 
henkilöstösuunnittelua. Karta-
non ja Perttulan koulut ovat 

pieniä: yhtenäiskoulu takaisi 
riittävät opetustunnit opetta-
jille. Lisäksi yhtenäiskoulussa 
voitaisiin järjestää esimerkiksi 
yhteisiä kevät/joulujuhlia ja 
teemapäiviä.

Kuulemistilaisuudessa ky-
syttiin, miten tilat riittävät 
Ypäjän alueella. Sillanpää ja 
Kraapo vastasivat, että tiloja 
tarkastellaan parhaillaan. Esi-
merkiksi jo käytössä olevien 
tilojen käyttömahdollisuuksia 
uudelleen mietitään. Tarvitta-
essa on myös mahdollista saa-
da lainatilaa Hevosopistolta.

Kuulemistilaisuuden lo-
pussa Ypäjänkylän koulun 
rehtori Outi Viitanen totesi: 
”Ypäjänkylän koulussa on hy-
vä tunnelma, mutta vanhem-
mat ymmärtävät oppilasmää-
rien laskemisen. Menetämme 
kyläkoulun hyviä puolia, mut-
ta toisaalta yhtenäiskoulu tuo 
mukanaan myös hyvää. Tyy-
dymme haikein mielin kohta-
loomme.”

Tilaisuuden päätteeksi va. 
kunnanjohtaja Vuorinen muis-
tutti kouluverkkomuutoksen 
etenemisprosessista: ”Seuraa-
vaksi kouluverkkomuutoksen 
suunnitelmat menevät sivis-
tyslautakunnan käsiteltäväk-
si, minkä jälkeen esitykset 
viedään kunnanhallitukseen.  
Valtuusto päättänee koulu-
verkkomuutoksista helmi-
kuussa.”

Inka Stormi

Mahdolliset lausunnot kou-
luverkon muutoksista tulee 
esittää kirjallisesti 24.1.2019 
klo 17.00 mennessä osoitteel-
la Ypäjän kunta/Sivistyslauta-
kunta, Perttulantie 20, 32100 
Ypäjä.

Kouluverkkomuutos  
Ypäjän kunnan alueella

Kela-infopaketti kiinnosti 
lähes kolmeakymmentä tie-
donhaluista ypäjäläistä. Tam-
pereelta kansaneläkelaitoksen 
ryhmäpäällikkö Elina Rautio 
vieraili Ypäjän kunnantalon 
valtuustosalissa kertomassa 
uusista toimista ja suunnitel-
mista Eläkeliiton Ypäjän yh-
distyksen jäsenille ja muille 
asiasta kiinnostuneille.

Kelan palvelukanavat ja 
niiden toiminta, palvelupis-
teiden vastaanottoajat. Mitä 
sairausvakuutus korvaa ja mi-
tä ei korvata. Eläkkeensaajan 
hoitotuki, asumistuki. Niiden 
saatavuus ja tukien määrä. 

Näistä kaikista asioista 
ryhmäpäällikkö antoi selvi-
tyksen.  Parin tunnin istumi-
sen ja kuuntelemisen jälkeen 
kenellekään ei pitänyt jäädä 
epäselväksi, kuinka toimitaan 
oltaessa yhteydessä Kelan 
konttoriin tai palvelupistee-
seen. Yhteyden Kelaan saa 

joko puhelimitse (jätä soitto-
pyyntö mikäli et heti pääse, 
soittavat takaisin) tai sitten 
nykyaikaisemmin käyttäen 
nettiä www.kela.fi/puhelin-
palvelu. Arkisin ma-pe 9.00–
16.00. Puhelinpalvelu, josta 
ajan voi varata, on toiminnal-
taan nopeampi kuin palvelu-
pisteen tiskillä asiointi. 

Oman auton käytön korva-
us on tällä hetkellä 20 snt/km. 
Oma vastuun katto on 300 e/ 
vuosi, Lähin palvelupiste  
Ypäjältä on joko Loimaan tai 
Forssan palvelupiste, riippu-
en siitä millä kulmalla Ypäjää 
asuu. 

Tällaisen mukavan tieto-
paketin saimme tilaisuudes-
sa eläkeliiton Ypäjän järjes-
tämässä tilaisuudessa uuden 
vuoden tammikuussa. 

Keijo Leppänen, 
EL:n Ypäjän yhdistyksen 

sihteeri

KELA- tietoa jaettiin

Liikuntatapahtumia

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  maanantaisin klo 14.00‐15.00 ja keskiviikkoisin  
 klo 13.00‐14.00 alkaen ma 21.1.2019 

 
Voima ja tasapaino heikkenevät iän myötä. Mutta 
säännöllisellä ja tavoitteellisella harjoittelulla voidaan voimaa 
ja tasapainoa säilyttää sekä parantaa. Samalla elämänlaatu 
paranee ja pärjää kotona pidempään. 
 
Ryhmä on tarkoitettu yli 70‐vuotiaille aloittelijoille, joilla 
heikentynyt toimintakyky, ongelmia tasapainossa ja 
liikkumisessa. 
 
Ryhmän alussa ja lopussa tehdään toimintakykytesti. 
 
Hinta 60€, joka laskutetaan. 
 
Ohjaajana toimii erityisliikunnanohjaaja Sirpa Polo. 
 
 
ILMOITTAUDU to 3.1. klo 10 alkaen p. 03 41415646/Polo 
Ryhmään mahtuu max. 12 osallistujaa. 

 
 

Forssan liikuntatoimi 
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Kanta-Häme kävi pokkaa-
massa hopeasijan Vuoden 
matkailualuekisassa MAT-
KA2019 messuilla Helsingin 
Messukeskuksessa 17.1.2019. 
Hämeen liitto ja Hämeen 
ammattikorkeakoulu iloitse-
vat yhdessä tehdystä työstä. 
Matkailukisassa kolmanneksi 
tuli Itä-Lappi ja voittajaksi 
selviytyi Espoon kaupunki. 
Matkamessut ovat Pohjois-
Euroopan suurin matkailu-
alan tapahtuma, jossa on lähes 
1000 matkanjärjestäjää, mat-
kakohdetta ja matkailualan 
palveluyritystä yli 80 maasta.

Tutkimus- ja Analysointi-
keskus TAK Oy (www.tak.
fi) tekemän selvityksen pohja-
tietona ovat olleet Tilastokes-
kuksen matkailijamäärät sekä 
rajatutkimuksen tiedot. Tutki-
muksen tulokset julkistettiin 
Matkamessujen ammattilais-
päivänä.

TAK Oy:n toimitusjohta-
jan mukaan mittarit oli tehty 
kisaan niin, että pienetkin alu-
eet voivat menestyä. Vuoden 
2018 mittareina olivat matka-

lijamäärät sekä saapuneiden 
matkailijoiden muutos ja mat-
kailijoiden viipymän keston 
lisäys. Lisäksi on tarkisteltu 
kausiluontoisuutta. Suurem-
mat pisteet on voinut saada, 
jos kausivaihteluita ei ole. 
Matkailijoiden rajatutkimuk-
sen suositukset ovat olleet 
myös tausta-aineistona. Katso 
lisää: matkailualue.tak.fi

Maakunnan matkailua on 
kehitetty viime vuosien aika-
na erilaisten matkailuhankkei-
den avulla. Euroopan alueke-
hitysrahasto ja Hämeen liitto 

ovat olleet pääosin matkai-
luhankkeiden rahoittajina. 
Tällä hetkellä Kanta-Hämeen 
matkailutoimijoiden ja alueen 
kansainvälistymistä sekä digi-
taalisuutta kehitetään Hämeen 
ammattikorkeakoulun hallin-
noimissa Let’s Go Tavastia, 
DigiTrail ja VIKKE-virtuaa-
linen kulttuurimatkailuhank-
keissa. Kanta-Hämeen yhtei-
nen matkailusivusto on www.
gotavastia.fi Sivustolle ollaan 
keräämässä keväänaikana yri-
tysten tietoja.

– Tämä hopeapalkinto on 

aivan mahtava juttu yhteisel-
le kehittämistyölle! Olemme 
tehneet Western Lakeland 
-yhteistyötä Visit Finlandin 
alaisuudessa vasta tämän vuo-
den alusta ja jo nyt olemme 
saaneet kehitystä eteenpäin. 
Voimme iloita myös Elinvoi-
maa Hämeeseen yhdistyksen 
perustamisesta. Nyt tuntuu 
siltä, että otamme yhdessä 
askeleita samaan suuntaan!, 
kiittelee ja iloitsee projekti-
päällikkö Outi Mertamo, Hä-
meen ammattikorkeakoulusta.

Hämeen liitto

Kanta-Häme tuli vuoden  
matkailualuekisassa toiseksi!

Kanta-Hämeen palkinnon kävi 
maakuntajohtajan puolesta pokkaamassa 

maakuntajohtajan assistentti  
Jaana Laakso, joka kiitospuheen-

vuorossaan nosti esiin Kanta-Hämeen  
hyvän  yhteistyön eri toimijoiden välillä.  

Jaana tsemppasi kivasti myös muita 
maakuntia ja totesi, että kaikki  

tehdään koko Suomen matkailun  
edestä töitä! 

Ypäjänkylän aiemmassa kylä-
suunnitelmassa vuodelta 2009 
on yhtenä tavoitteena ollut 
valokuidun vetäminen kylään 
yhdessä runkoviemärin kanssa. 

Valokuitu tarjoaa tasaisen ja 
vakaan yhteyden sekä interne-
tin että kaapeli-TV:n käyttöön. 
Kaapeli-TV:n peruskanavat si-
sältyvät kaapeli-TV:n kuukau-
simaksuun ja niiden lisäsi voi 
hankkia myös erillisiä mak-
sukanavia. Antenniverkon TV-
lähetyksissä siirrytään yksin-
omaan DVB-T2 -tekniikkaan 
31.3.2020, jolloin saatetaan 
tarvita uusi TV tai digiboksi 
sekä mahdollisesti uusi VHF-
alueen antenni. Valokuitu kor-
vaa nämä uusimistarpeet.

Kiinteä laajakaista toimii 
myös etätyössä ja jotkut työn-
antajat mm. korvaavat osan ko-
din laajakaistan kuukasimak-
susta. Valokuitu nostaa usein 
myös kiinteistön arvoa.

Valokuituhankkeen venyt-
tyä näinkin pitkään on Ypäjän-
kylän kyläyhdistys päättänyt 
käynnistää yhdessä LounaPlus-
sa ry:n ja Lounea Oy:n kanssa 
valokaapelin tarveselvityksen. 

Ypäjän keskustassa kaapeli 
rakennetaan markkinaehtoi-
sesti, koska rakennuskanta on 
kohtalaisen tiivis ja kysyntää 
on riittävästi. Pienemmille alu-
eille, kuten Ypäjänkylään, on 
rakentamiseen mahdollisuus 
saada hanketukea 50% kaivuu-
kustannuksista ja tuki voidaan 
hyödyntää suoraan asiakkaiden 
liittymähinnoissa.

Rakentamisen aloittaminen 
edellyttää riittävästi liittymiä 

ja ennakkokiinnostuksen osoit-
teiden pohjalta voi operaattori 
(Lounea) päättää, mistä suun-
nasta valokuitu kannatta vetää. 
Mahdollisuudet ovat Ypäjän 
keskustasta, Humppilan suun-
nasta, Loimaan suunnasta tai 
Kauhanojan suunnasta

Liittymän kustannus tulee 
hanketuen myötä olemaan n. 
2500 euroa. Kaivuutyönosuu-
teen (n. 1400 €) on mahdolli-
suus saada myös kotitalousvä-
hennys. Liittymän kustannuk-
seen on tarjolla 5-10 vuoden 
rahoitusratkaisu, jossa liitty-
miskulut peritään kuukausit-
tain käyttömaksun yhteydessä. 
Käyttömaksu riippuu tilattavis-
ta palveluista, edullisin netti-
liittymä maksaa tällä hetkellä 
19,90 €/kk (nopeus 25 Mt). 
Pelkät peruskanavat sisältävän 
Kaapeli-TV:n kuukausimaksu 
on 6,91€/kk.

Valokuituverkkoon voi liit-
tyä myös myöhemmin, mut-
ta silloin ei tukirahoitusta voi 
enää hyödyntää eli liittymä on 
yhteishankkeen kautta toteutet-
tuna edullisempi.

Ypäjänkylän kyläyhdistys 
kokoaa tietoja valokuituliitty-
mien kiinnostuksesta, selvitys-
vaihe ei vielä tarkoita sitoutu-
mista hankkeeseen. Mikäli hel-
mikuun 2019 loppuun on saatu 
riittävä määrä kiinnostuneita, 
voi Lounea hakea hanketukea 
ELY-keskukselta ja sen päätös-
ten pohjalta voidaan kaivuutyö 
käynnistää ja liittymät saada 
käyttöön vuoden 2019 aikana. 

Valokuitu Ypäjänkylään

Kiinnostuksen selvittämiseen voit antaa tietosi (nimi, osoite, 
postinumero, postitoimipaikka sekä mahdollisia lisätietoja) jolle-
kin seuraavalle kyläyhdistyksen toimihenkilölle: 
Matti Männistö, 045 677 6331, mannistomatti@gmail.com tai 
Pirkko Lipponen, 050 468 2588, lipponen.pirkko@pp.inet.fi tai 
Veli-Tapio Kangasluoma,  050 520 1386,  

puheenjohtaja@ypajankyla.fi. 
Sähköisesti voit ilmaista kiinnostuksesi lomakkeella osoittees-

sa https://my.surveypal.com/valokuitu.

Terveisin Ypäjänkylän kyläyhdistys ry

MLL:n Ypäjän yhdistys järjes-
tää ilmaisen värikylpypajan  
4 kk – 4 vuotiaille lapsille  
aikuisen kanssa.
Ajat:  la 9.3. ja la 30.3. 
klo  9.30 ryhmä 4 kk – 2 v ja 
klo 11.00 ryhmä 2–4 v
Paikkana:  Kartanon koulu

Värikylpy on lapsen ja aikui-
sen vuorovaikutusta vahvis-
tava moniaistinen työpaja. 
Värikylpyyn voivat osallis-
tua vauvat 4 kuukauden iästä 
eteenpäin (tai kun vauva jaksaa 
kannatella päätään). Vauvojen 
värikylpypajassa käytetään ai-
noastaan elintarvikekelpoisia 
värejä.  Taaperoiden ryhmäs-
sä on lisäksi ikätasoon sopivia 
materiaaleja ja välineitä.
Voit osallistua vain toiseen tai 
molempiin pajoihin. Ilmoittau-
tumiset: heidi.moilanen@pp1.
inet.fi tai 0408227881 iltaisin. 
Pajat ovat ilmaisia kaikille ja 
mukaan mahtuu 10 lapsi-ai-
kuinen-paria. Ohjaajana toimii 
koulutettu värikylpyohjaaja 
Taija Laurell. 

Vauvat  ja  taaperot  
taiteilemaan!

Kokemäenjoen vesistön 
vesiensuojeluyhdistyksen 
(KVVY) tekemä jätevesineu-
vontatyö on saatu vuoden 2018 
osalta päätökseen Hämeessä ja 
Pirkanmaalla. Neuvontaa teh-
tiin sekä yleisneuvonta-na et-
tä kiinteistöillä paikan päällä. 
Neuvontaa rahoittivat Hämeen 
ja Pirkanmaan ELY-keskukset.

Neuvonnassa painotettiin 
yleisötilaisuuksia ja puhelin-
neuvonnan kattavuutta. Hä-
meen ja Pirkan-maan hank-
keissa pidettiin yhteensä 43 
yleisötilaisuutta ja neuvonta-
pistettä 26 kunnan alueella. 
Lisäksi jätevesijärjestelmän 
kunto ja toimivuus käytiin 
arvioimassa 27 kiinteistöllä. 
Neuvoille oli ky-syntää, sillä 
yleisötilaisuuksiin osallistui 
yhteensä yli 800 haja-asutus-
alueen asukasta ja mökkiläis-
tä. Lisäksi puhelimitse tai säh-

köpostilla neuvoja pyysi lähes 
300 kiinteistönomistajaa. Se-
kä Hämeen että Pirkanmaan 
neuvontatyöstä on julkaistu 
loppuraportit. Raportteihin ja 
muuhun materiaaliin voi tu-
tustua osoitteessa www.kvvy.
fi/jatevesijulkaisut.

Järjestelmät kuntoon 
lokakuuhun mennessä
Vuoden 2018 jätevesineu-
vonnassa korostui ranta- ja 
pohjavesialueiden lähesty-
vä määräaika jär-jestelmien 
kunnostamiselle. Erityisesti 
ranta-asukkaat ovat selkeästi 
aktivoituneet jätevesijärjestel-
män riittävyyden ja uusinta-
tarpeen selvittelyssä. Neu-
vonnasta haettiin konkretiaa 
lainsäädännön vaatimuksiin 
ja puolueettomalle neuvon-
nalle oli selkeästi tarvetta. 
Selvitystyö ranta- ja pohja-

vesikiinteistöjen osalta on-
kin hyvä laittaa käyntiin vii-
meistään talven aikana, jotta 
toteutukselle jää tarvittaessa 
riittävästi aikaa. Määräaika 
ranta- ja pohjavesialueiden 
järjestelmien kunnostamiselle 
on 31.10.2019. Jätevesijärjes-
telmiä myös uusittiin kesällä 
aikaisempaa enemmän, muu-
tamaan eri-laiseen jätevesijär-
jestelmän uusimiseen voi tu-
tustua osoitteessa www.kvvy.
fi/saneerauskohteita. 

Jätevesineuvontaa  
jo pitkään – viimeinen 
neuvontavuosi  
alkamassa?

KVVY on vuosina 2008–2018 
järjestänyt 280 jätevesineu-
vonnan yleisötilaisuuttaa, 
joihin on osallistu-nut 7350 
kiinteistönomistajaa. Lisäksi 
kiinteistökohtaisia neuvonta-

käyntejä on tehty yli 8300 kpl. 
KVVY hakee avustusta neu-
vontatyön jatkamiseksi myös 
vuonna 2019 Hämeessä ja 
Pirkanmaalla. Päätökset avus-
tuksista saadaan kevättalvel-
la, mutta neuvoja voi kysellä 
puhelimitse ja sähköpos-tilla 
myös sitä ennen.

Lisätiedot
Ympäristöasiantuntija  
Lauri Sillantie,  
lauri.sillantie@kvvy.fi,  
puh. 050 570 9511

Neuvonnan sivut:  
www.kvvy.fi/jatevesi

Jätevesineuvoille riitti  kysyntää –
järjestelmät kuntoon syksyyn mennessä 

Viisi vuottaa sitten Ypäjälle 
rantautui Fshky, eli tutummin 
Hyky. Samoihin aikoihin eli 
maaliskuun alussa 2014 tulin 
myös minä, vastavalmistu-
nut sosionomi, Ypäjälle sosi-
aaliohjaajaksi. Ja mikäs sen 
mukavampi työpaikka olisi 
ollut tällaiselle tätiratsasta-
jalle, kuin hevospitäjä Ypäjä! 
Vuosien aikana olen oppinut 
paljon Ypäjästä ja ypäjäläisis-
tä. Monen ypäjäläisen ilot ja 
surut on huoneessani jaettu, 
toivon mukaan olen onnistu-
nut antamaan hyviä neuvoja 
ja osannut kannustaa, auttanut 
viemään elämää eteenpäin. 

Paljon olen oppinut myös 

työstäni ja koska halu kehittää 
itseä ja omaa toimintaa on 
kova, olen työni ohella näi-
den vuosien aikana onnistunut 
myös suorittamaan sosiaali-
työn aineopinnot Jyväskylän 
yliopistossa. Tämä tarkoittaa 
sitä, että minulla on muodol-
linen pätevyys toimia sosiaa-
lityöntekijän sijaisena. Juuri 
ennen joulua työnantajani tar-
josi minulle tällaista mahdol-
lisuutta vuoden 2019 ajaksi ja 
päätin tähän mahdollisuuteen 
tarttua. 

Tätä kirjottaessa olen nyt 
tehnyt töitä kolmisen viikkoa 
Forssan kaupungintalolla, työ 
asiakkaiden kanssa on hyvin 

pitkälti samanlaista kuin Ypä-
jälläkin. Itselläni eniten to-
tuttelemista on ollut siihen, 
että täällä on jatkuva hälinä, 
kun ihmisiä kulkee käytävällä 
oveni editse. Sosiaalityönte-
kijän ja sosiaaliohjaajan työt 
eroavat toisistaan lähinnä ju-
ridisesti. Joku on verrannut 
sitä lääkärin ja sairaanhoitajan 
työnkuviin; lääkärillä on kor-
keampi koulutus ja enemmän 
päätäntävaltaa. 

Mielenkiinnolla odotan, 
mitä tuleva vuosi tuo tulles-
saan ja toivon mukaan palaan 
Ypäjälle viisaampana kuin 
mitä tänään olen. Haluan toi-
vottaa kaikille ypäjäläisille 

oikein mukavaa vuotta 2019, 
ja muistakaa tarttua sosiaali-
ohjaajan ovenkahvaan ajoissa 
jos talous alkaa myllertää. Siis 
ennen kuin yhtään vuokraa tai 
sähkölaskua on jäänyt mak-
samatta. Kaikille osapuolille 
on helpompaa kun asioihin 
tartutaan ajoissa!

Terveisin
Sari Strömberg

va. sosiaalityöntekijä,  
aikuissosiaalityö
Forssan seudun  

hyvinvointikuntayhtymä

Ypäjällä sosiaaliohjaajana  
on aloittanut vuoden alusta 
Maritza Heino.

Sosiaaliohjaaja Sarin terveiset ypäjäläisille
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Eläkeliiton Ypäjän yhdistys
 

HELMIKUUN TOIMINTAA

07.02 torstai  klo 9.00 Turuntie 18 Forssa
Hallituksen jäsenten ja vastuuhenkilöiden 
tietopäivä Forssan kaupungin valtuustosalissa.

08.02 perjantai  AINO-ELOKUVA   klo 13.00
Elokuva kertoo kotirintaman, että sotatantereen 
tapahtumista, kaipauksesta,
huolesta, surusta ja ilosta.
tapahtuman tarinat perustuvat tosikertomuksiin.
Paikkoja vielä vapaana
Linja-auto lähtee seurakuntakodin edestä klo12.00
soita  Sinikalle 0500 503640  Keijolle  0400 535315

12.02 tiistai
klo 11.30              Hallituksen kokous Veteraanitupa
klo 13.00             Kuukausitapaaminen        ”
klo 14.00–16.00 Punaisen Ristin info tilaisuus
                           Vieraana  TARJA SAFONOFF
                          Veteraanitupa

===============================================

14.02  YSTÄVÄNPÄIVÄNA
TARJOAMME SINULLE JA YSTÄVILLESI KAHVIT
Pannu kuumana klo 13.00 – 17.00
Paikka:  Veteraanitupa
tuote-esittely: Asuste Bodianna 
TAINA MATINTALO
terapeuttiset kengät ja pohjalliset + arvontaa
TULEPPA KÄYMÄÄN –  T E R V E T U L O A 

===============================================

19.02 tiistai    
klo 13.00        Naistenpiiri  Veteraanitupa

22.02 perjantai
klo 13.00       Tarinatupa  Veteraanitupa

TEATTERI ESITYS  YPÄJÄLLÄ  HUOM!  24.03 (EI 14.4)
VAIMONI ON TOISTA MAATA

LIPPUJA MYYNNISSÄ: 20 e sis. kahvin ja pullan
• Annantie liikekeskus
• Sinikka Suonpää   0500 503640
• Keijo Mäki-Punto 0400 535315
• Keijo Leppänen     050 3636624

UUSIA KERHOJA JA KERHON VETÄJIÄ TARVITAAN
Olisitko Sinä kiinnostunut 1 kerran kuukaudessa
(tai sopimuksen mukaan)
tulemaan Ypäjän yhdistyksen  kerho- ohjaajaksi?

–  Käsityökerho
–  Boccia-peli
–  luontoliikuntaa
–  kamerasta kuviksi
–  tai jokin muu, mikä Sinua kiinnostaa.

Ota yhteyttä   Sinikka Suonpää 0500 503640

Avantosaunat   sunnuntaisin klo 15–18, 
keskiviikkoisin Pingviinien toimesta klo 18–21

Kuutamohartaus 19.3.2019 klo 19.30 alkaen 
Kyläyhdistyksen perinteinen Kuutamo-
hartaus Huldan mökillä. Koskentien/ 
Mannistentien risteyksestä opastus. 
Autot voi jättää Kaskihalmeen piha-
piiriin (Suorannantie 62) sieltä tulia    
seuraten mökille.          Tervetuloa

YPÄJÄN RIISTAMIEHET ry.
Kutsuu seuralle metsästysoikeuden 
vuokranneet maanomistajat ja seuran 
jäsenet puolisoineen
80-VUOTISJUHLAPEIJAISIIN

30.03.2019 KLO 18.00 YPÄJÄN PERTUNKAAREEN
Ilmoittautumiset 28.2.2019 mennessä
Risto Rantanen 046 556 9765
Hannu Saarikoski 040 535 2884
Helga Tuura 044 2944862, helga.tuura@seutuposti.fi
TERVETULOA!                                    Johtokunta

YPÄJÄN SDP 
Kansanedustajaehdokas Kaisa Lepola 
nähtävänä  ja kuultavana perjantaina 
8.2.2019 klo 14.00 Salen Pihalla.
Tervetuloa!

SPR:n Ypäjän osaston 
HAAVIN AAMUT 

kaikille ypäjäläisille tarkoitetut avoimen toiminnan aamupäi-
vät keskiviikkoisin ja torstaisin. 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. Tarjolla on 
kahvia ja voileipiä, joskus tuoretta pullaakin, sekä mukavaa 
seuraa. Otamme mielellämme vastaan myös tuote- tai toi-
minnan esittelijöitä! Keskiviikkona 27.2. kello 9 aamujumppa, 
vetäjänä Cinde Karisukki.
Lisätietoja:   Satu Leppälahti p. 050 363 0508  tai  

Eeva Mikkola     p. 050 370 6867

LAUANTAIN TOIVOTUT LEVYT
Koskelaisittain

Lauantaina 9.3.2019 kello 15.00
KARTANON KOULULLA

SEKAMETELIKUORO
JA TAPIO LAURILA

Mukana orkesteri ja solisteja
Pääsymaksu 10 e

Kahvituksen hoitaa EL:n Ypäjän yhdistys

 
 

        
 
 
 
 
 

 

     
PALVELUMUOTOILUKOULUTUS 
         Palvelumuotoiluajattelemalla paremmaksi? -koulutus järjestö ja yhdistystoimijoille 
 
Päivämäärä  torstai 21.3.2019 
Kellonaika  17.00–20.30 
Paikka  Loimaan Työväentalo, Satakunnantie 57, 32200 Loimaa 

 
OHJELMA 
klo 17.00 Tervetuloa Palvelumuotoilukoulutukseen, Kuvio ry/ vastaava kulttuurituottaja Minna Lehtola 
klo 17.15 Palvelumuotoilun ABC -luento, tutkija Milla Mäkinen 
 

Milla Mäkinen on ratkaisukeskeinen ja innovatiivinen muutosmuotoilija, 
fasilitaattori ja tutkija. Hänellä on 10 vuoden kokemus yhteiskunnallisen 
ja organisaatioiden sisäisen muutoksen luomisesta monikulttuurisissa 
toimintaympäristöissä ympäri maailman. Hän julkaisi vuonna 2018 
teoksen Palvelumuotoiluajattelemalla paremmaksi? Opas järjestö- ja 
yhdistystoimijoille. Palvelumuotoiluajattelussa elää mahdollisuus 
järjestöjen ja yhdistysten eteenpäin kehittämiseen. Nyt voit herätellä 
omaa sisäistä palvelumuotoiluajattelijaasi. Tai ehkä huomaat, että 
oletkin aina ollut sitä! 

 

klo 18.15 Palvelumuotoilu käytännössä, mitä on tehty ja mitä voi tehdä, tiedottaja Johanna Veijanen/  
        Pirkanmaa Leader 
 
klo 18.45 Kahvitus  
 
klo 19.00 Ohjattu palvelumuotoilutuokio, Milla Mäkinen (kesto n. 1,5h) 

 Yhdistykset ja järjestöt saavat kehittää oman toiminnan palvelumuotoilua. Koulutukseen on 
hyvä osallistua porukalla. 

Ilmoittautuminen 15.3.2019 mennessä lomakkeella: https://www.lyyti.fi/reg/Palvelumuotoilun_ABC_7874 
Lisää tietoa: Kuvio ry, Minna Lehtola, toimisto@kuvio.org, p. 050 592 1914  

 
 

        
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Miten pääset perille? 

Ilmoita toimisto@kuvio.org jos tarvitset kuljetusta alueelta Tammela-Forssa-Jokioinen-Humppila-Ypäjä 
koulutukseen. 

 

Miten pääset perille linja-autolla? 

Matkahuollon aikataulut: https://www.matkahuolto.fi/ 

Matkahuollosta on n. 1.6 km tapahtumapaikalle. Ilmoita, jos tarvitset klo 16.15 tai klo 16.45 kuljetusta 
koulutuspaikalle ja klo 20.20 tai 21.00 juna-asemalle toimisto@kuvio.org 

 

Miten pääset perille junalla? 

Tampere – Loimaa klo 15.11 – 16.12  
Tampere – Loimaa klo 16.06 – 17.12 

Loimaa – Tampere klo 20.44 – 21.47 
 
Juna-asemalta on n. 1,6 km tapahtumapaikalle. Ilmoita, jos tarvitset klo 16.15 kuljetuksen koulutuspaikalle ja 
klo 20.20 juna-asemalle toimisto@kuvio.org 

Loimaa – Turku klo 16.05 – 16.43 
Turku – Loimaa klo 22.13 – 22.50 

Juna-asemalta on n. 1,7 km tapahtumapaikalle. Ilmoita, jos tarvitset klo 16.45 kuljetuksen koulutuspaikalle ja 
klo 21.00 juna-asemalle toimisto@kuvio.org 

 

     TERVETULOA! 
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     TERVETULOA! 

Otathan muutkin huomioon...

Latu on yhteinen 

Hiihdä aina oikealla, 
ohita vasemmalta. Älä 
ulkoiluta koiraa ladulla.

Siirry pois ladulta, jos 
otat kuvia tai pysähdyt 
muuten vain.

Älä luistele perinteisen 
ladun päällä.

Anna toisille tarpeeksi 
tilaa hiihtää tai laskea 
mäkeä.

www.suomenlatu.fiKuvat: Jukka Kirveskari
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Ypäjän  
Yllätys ry 

Palkitsee 
 
1. URHEILUSSA MENESTYMISESTÄ 
-Urheilijan tulee olla Ypäjän Yllätyksen jäsen, 
sekä edustaa Yllätystä ko. lajissa. 
-Sijoittua sijoille 1-3 Piiri/Alue-, SM-, PM- tai  
sitä korkeammalla tasolla. 
 
2. AKTIIVISESTA LIIKKUMISESTA 
-Henkilön tulee olla Ypäjän Yllätyksen jäsen, 
sekä edustaa Yllätystä ko. lajissa/lajeissa. 
-Aktiivisen liikkujan tulee osallistua väh. 10 krt 
urheilu- tai liikuntatapahtumaan (esim juoksu/ 
yleisurheilu/ lentopallo) kalenterivuoden aik. 
 
Hakulomakkeita sekä "toimintapäiväkirjoja" 
saa seuran FB-sivuilta tai Pertunkaaren 
liikuntahallin ilmoitustaululta. 
 
Lomakkeiden palautus 28.02.2019 mennessä 
Pertuntie 5, 32100 Ypäjä tai 
liikuntavastaava@ypajanyllatys.fi 
 

ESI- JA PERUSOPETUKSEEN  
ILMOITTAUTUMINEN TO 7.2.2019 
Syksyn 2019 perusopetuksen ensimmäiselle luokalle ilmoite-
taan vuonna 2012 syntyneet lapset ja esiopetukseen vuonna 
2013 syntyneet lapset.
Esiopetukseen ilmoittaudutaan torstaina 7.2.2019 klo 15 – 17 
päivähoitotoimistolla, Perttulantie 24. 
Perusopetukseen 1. luokalle tulevien oppilaiden ilmoittautu-
minen on torstaina 7.2.2019 
klo 15 – 16 Perttulan koululla, Hossintie 4.

LUKUVUODEN 2019 – 2020 TYÖ- JA LOMA-AJAT 
SYYSLUKUKAUSI    to 8.8. – pe 20.12.2019 
syysloma (vko 42) ma 14.10. –su 20.10.2019 

KEVÄTLUKUKAUSI   ti 7.1. – la 30.5.2020  
(esiopetus pe 29.5.2020) 
talviloma (vko 8) ma 17.2. – su 23.2.2020 
pääsiäisloma pe 10.4. – ma 13.4.2020

SIVISTYSLAUTAKUNTA

YPÄJÄN KUNTA JÄRJESTÄÄ 

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
TORSTAINA 14.2.2019

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

IKÄIHMISILLE OHJAUSTA JA NEUVONTAA
Palveluohjauksen päällikkö Marjatta Palojärvi tavattavissa 
Ypäjän palvelukeskuksessa Rauhalantie 1
klo 12–15
ke 27.2. ti 30.4.
ke 27.3. ke 29.5.

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

VARHAISKASVATUKSEN
AVOIN PERHEKERHO HAAVISSA

perjantaisin kello 9–11.30
Alkaa helmikuu! 

•   1.2.2019 Kirpputori lastentarvikkeille ja talvivarusteille 
värityskuvia lapsille

•  8.2.2019 Ystävänpäiväkortteja
•  15.2.2019 Papukaija-askarteluja
•  22.2.2019 Taikataikinajuttuja

Lisätietoja Johanna Turkki (puh: 050-4054087). Kerhoon ovat 
tervetulleita perhepäivähoitajat, isovanhemmat, isät ja äidit 
lasten kanssa. Osallistumismaksu 2 € / perhe, sisältää välipalan.

Tervetuloa mukaan!

 ERITYISLIIKUNTA  
Forssa,

 
Tammela,

 
Jokioinen,

 

Humppila,

 

Ypäjä

  
 
 

Forssan liikuntatoimi 

Erityisryhmien liikunnalla tarkoitetaan niiden väestöryhmien liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn rajoittumisen  
tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista. 
LISÄTIETOJA p. 03 41415646/ Sirpa Polo. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä! Ryhmiin voi tiedustella paikkoja 
kesken kaudenkin. Ryhmät omavastuullisia. Rastita oma nimesi joka kerta kassalla olevaan listaan! Ryhmät ovat matalan 
kynnyksen ryhmiä! Esitteet ja kalenterit löytyvät myös netistä:  www.forssa.fi/liikuntaryhmat         

                                                                                                                                                                             

Ikäihmiset voima‐ ja tasapainoharjoitteluryhmät: 
Tyykihovin seniorikuntosali maanantaisin  klo 12.00‐13.00 ja 13.00‐14.00. 
Ajalla 7.1.‐20.5. (ei 25.2., 22.4.) Hinta 5€/kerta, laskutetaan jälkikäteen. 
Tyykihovin seniorikuntosali keskiviikkoisin klo 12.00‐13.00.  Ajalla  9.1.‐
22.5. (ei  27.2., 1.5.) Hinta 5€/kerta, laskutetaan jälkikäteen. 
Vesihelmen liikuntasali voima‐ ja tasapainoharjoittelua keskiviikkoisin klo 
9.30‐10.30. Ajalla 9.1.‐22.5. (ei 27.2., 1.5.) Hinta 5€/ kerta, laskutetaan 
jälkikäteen 
RYHMIIN ILMOITTAUTUMINEN to 3.1. klo 10 alkaen p. 03 41415646/ Polo 
 

TEHOHARJOITTELURYHMÄ Tyykihovin seniorikuntosalilla kaksi kertaa 
viikossa 10 viikkoa maanantaisin klo 14.00‐15.00 ja keskiviikkoisin klo 
13.00‐14.00.  Alkaen ma 21.1.  Ryhmä tarkoitettu yli 70v. aloittelijoille, joilla 
heikentynyt toimintakyky, ongelmia tasapainossa ja liikkumisessa. Hinta 
60€.  ILMOITTAUDU!  to 3.1. klo 10 alkaen p.03 41415646/ Polo. 
______________________________________________________________ 

Kehitysvammaiset:  
Vesiliikuntaa Vesihelmen terapia‐altaalla joka toinen torstai klo 17.45‐18.30 
(vesi ylhäällä). Ryhmäpäivät: 17.1., 31.1., 14.2., 14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5.  
Hinta 40€/ kevät, laskutetaan. 
Kuntosali Tyykihovin seniorikuntosalilla joka toinen torstai klo 18.00‐19.00. 
Ryhmäpäivät:  10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4., 2.5., 16.5. 
Hinta  45€/ kevät, laskutetaan. 
RYHMIIN ILMOITTAUTUMINEN to 3.1. klo 10 alkaen p. 03 41415646/ Polo 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Muut ryhmät: 
Keilaus Forssan keilahallilla  tiistaisin klo 15.00‐16.00. Ajalla 8.1.‐14.5. Hinta 
4€  sisältää kengät, pallon ja ohjauksen aloittelijoille. Ränniesteet ja kouru 
halukkaille! Tiedustelut  p. 4226262/Keilahalli. 
 

EI ILMOITTAUTUMISTA!

Allasjumpat Vesihelmen terapia‐altaalla: 
Maanantaisin klo 13.15 ‐ 14.00  Henkilöille, joilla lieviä liikkumiskyvyn ongelmia. Ajalla 
7.1.‐20.5. (ei 18.2., 25.2., 22.4.) 
Torstaisin klo 11.45 ‐ 12.30 Henkilöille, joilla lieviä liikkumiskyvyn ongelmia. Ajalla  10.1.‐
23.5. (ei 21.2., 28.2.) 
Tiistaisin klo 17.45‐18.30 Työikäisille, joilla ylipainoa, pitkäaikaissairauksia ja huono 
kunto. Ajalla 8.1.‐21.5. (ei 19.2., 26.2., 30.4.) 
Tiistaisin ja  torstaisin klo 13.15‐13.45 30 min. Henkilöille, joilla heikentynyt 
toimintakyky. Ajalla 8.1.‐23.5. (ei 19.2., 21.2., 26.2., 28.2.) 
Keskiviikkoisin klo 14.45‐15.30 Henkilöille, joilla heikentynyt toimintakyky tai tuki‐ ja 
liikuntaelinsairaus. Ajalla 9.1.‐22.5. (ei 20.2., 27.2., 1.5.) 
Torstaisin klo 16.15.‐17.00 Työikäisille ja ikäihmisille. Ajalla  10.1.‐23.5. (ei 21.2.,28.2.) 

EI ILMOITTAUTUMISTA! 
_________________________________________________________________ 

Lavis‐lavatanssijumpat: 
Lavis + lihaskunto Vesihelmen liikuntasalissa maanantaisin klo 16.30‐17.30 45‐65‐
vuotiaille. Ajalla 7.1.‐6.5.  (ei 25.2., 22.4.)  
Lavista yli 65‐vuotiaille Vesihelmen liikuntasalissa  torstaisin klo 10.30‐11.15 Ajalla 10.1.‐
9.5.  (ei 28.2.)  

EI ILMOITTAUTUMISTA! 
 

Allasryhmät ja Lavikset 5€/kerta tai 
jumppasetelit 50€/11 kertaa 
(allasjumppa 30 min. 4€/kerta tai 
40€/11 kertaa). 
Seteleitä myy Vesihelmi. 

 ERITYISLIIKUNTA  
Forssa,
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TEHOHARJOITTELURYHMÄ Tyykihovin seniorikuntosalilla kaksi kertaa 
viikossa 10 viikkoa maanantaisin klo 14.00‐15.00 ja keskiviikkoisin klo 
13.00‐14.00.  Alkaen ma 21.1.  Ryhmä tarkoitettu yli 70v. aloittelijoille, joilla 
heikentynyt toimintakyky, ongelmia tasapainossa ja liikkumisessa. Hinta 
60€.  ILMOITTAUDU!  to 3.1. klo 10 alkaen p.03 41415646/ Polo. 
______________________________________________________________ 

Kehitysvammaiset:  
Vesiliikuntaa Vesihelmen terapia‐altaalla joka toinen torstai klo 17.45‐18.30 
(vesi ylhäällä). Ryhmäpäivät: 17.1., 31.1., 14.2., 14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5.  
Hinta 40€/ kevät, laskutetaan. 
Kuntosali Tyykihovin seniorikuntosalilla joka toinen torstai klo 18.00‐19.00. 
Ryhmäpäivät:  10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4., 2.5., 16.5. 
Hinta  45€/ kevät, laskutetaan. 
RYHMIIN ILMOITTAUTUMINEN to 3.1. klo 10 alkaen p. 03 41415646/ Polo 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Muut ryhmät: 
Keilaus Forssan keilahallilla  tiistaisin klo 15.00‐16.00. Ajalla 8.1.‐14.5. Hinta 
4€  sisältää kengät, pallon ja ohjauksen aloittelijoille. Ränniesteet ja kouru 
halukkaille! Tiedustelut  p. 4226262/Keilahalli. 
 

EI ILMOITTAUTUMISTA!

Allasjumpat Vesihelmen terapia‐altaalla: 
Maanantaisin klo 13.15 ‐ 14.00  Henkilöille, joilla lieviä liikkumiskyvyn ongelmia. Ajalla 
7.1.‐20.5. (ei 18.2., 25.2., 22.4.) 
Torstaisin klo 11.45 ‐ 12.30 Henkilöille, joilla lieviä liikkumiskyvyn ongelmia. Ajalla  10.1.‐
23.5. (ei 21.2., 28.2.) 
Tiistaisin klo 17.45‐18.30 Työikäisille, joilla ylipainoa, pitkäaikaissairauksia ja huono 
kunto. Ajalla 8.1.‐21.5. (ei 19.2., 26.2., 30.4.) 
Tiistaisin ja  torstaisin klo 13.15‐13.45 30 min. Henkilöille, joilla heikentynyt 
toimintakyky. Ajalla 8.1.‐23.5. (ei 19.2., 21.2., 26.2., 28.2.) 
Keskiviikkoisin klo 14.45‐15.30 Henkilöille, joilla heikentynyt toimintakyky tai tuki‐ ja 
liikuntaelinsairaus. Ajalla 9.1.‐22.5. (ei 20.2., 27.2., 1.5.) 
Torstaisin klo 16.15.‐17.00 Työikäisille ja ikäihmisille. Ajalla  10.1.‐23.5. (ei 21.2.,28.2.) 

EI ILMOITTAUTUMISTA! 
_________________________________________________________________ 

Lavis‐lavatanssijumpat: 
Lavis + lihaskunto Vesihelmen liikuntasalissa maanantaisin klo 16.30‐17.30 45‐65‐
vuotiaille. Ajalla 7.1.‐6.5.  (ei 25.2., 22.4.)  
Lavista yli 65‐vuotiaille Vesihelmen liikuntasalissa  torstaisin klo 10.30‐11.15 Ajalla 10.1.‐
9.5.  (ei 28.2.)  

EI ILMOITTAUTUMISTA! 
 

Allasryhmät ja Lavikset 5€/kerta tai 
jumppasetelit 50€/11 kertaa 
(allasjumppa 30 min. 4€/kerta tai 
40€/11 kertaa). 
Seteleitä myy Vesihelmi. 

 ERITYISLIIKUNTA  
Forssa,

 
Tammela,

 
Jokioinen,

 

Humppila,

 

Ypäjä

  
 
 

Forssan liikuntatoimi 

Erityisryhmien liikunnalla tarkoitetaan niiden väestöryhmien liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn rajoittumisen  
tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista. 
LISÄTIETOJA p. 03 41415646/ Sirpa Polo. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä! Ryhmiin voi tiedustella paikkoja 
kesken kaudenkin. Ryhmät omavastuullisia. Rastita oma nimesi joka kerta kassalla olevaan listaan! Ryhmät ovat matalan 
kynnyksen ryhmiä! Esitteet ja kalenterit löytyvät myös netistä:  www.forssa.fi/liikuntaryhmat         

                                                                                                                                                                             

Ikäihmiset voima‐ ja tasapainoharjoitteluryhmät: 
Tyykihovin seniorikuntosali maanantaisin  klo 12.00‐13.00 ja 13.00‐14.00. 
Ajalla 7.1.‐20.5. (ei 25.2., 22.4.) Hinta 5€/kerta, laskutetaan jälkikäteen. 
Tyykihovin seniorikuntosali keskiviikkoisin klo 12.00‐13.00.  Ajalla  9.1.‐
22.5. (ei  27.2., 1.5.) Hinta 5€/kerta, laskutetaan jälkikäteen. 
Vesihelmen liikuntasali voima‐ ja tasapainoharjoittelua keskiviikkoisin klo 
9.30‐10.30. Ajalla 9.1.‐22.5. (ei 27.2., 1.5.) Hinta 5€/ kerta, laskutetaan 
jälkikäteen 
RYHMIIN ILMOITTAUTUMINEN to 3.1. klo 10 alkaen p. 03 41415646/ Polo 
 

TEHOHARJOITTELURYHMÄ Tyykihovin seniorikuntosalilla kaksi kertaa 
viikossa 10 viikkoa maanantaisin klo 14.00‐15.00 ja keskiviikkoisin klo 
13.00‐14.00.  Alkaen ma 21.1.  Ryhmä tarkoitettu yli 70v. aloittelijoille, joilla 
heikentynyt toimintakyky, ongelmia tasapainossa ja liikkumisessa. Hinta 
60€.  ILMOITTAUDU!  to 3.1. klo 10 alkaen p.03 41415646/ Polo. 
______________________________________________________________ 

Kehitysvammaiset:  
Vesiliikuntaa Vesihelmen terapia‐altaalla joka toinen torstai klo 17.45‐18.30 
(vesi ylhäällä). Ryhmäpäivät: 17.1., 31.1., 14.2., 14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5.  
Hinta 40€/ kevät, laskutetaan. 
Kuntosali Tyykihovin seniorikuntosalilla joka toinen torstai klo 18.00‐19.00. 
Ryhmäpäivät:  10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4., 2.5., 16.5. 
Hinta  45€/ kevät, laskutetaan. 
RYHMIIN ILMOITTAUTUMINEN to 3.1. klo 10 alkaen p. 03 41415646/ Polo 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Muut ryhmät: 
Keilaus Forssan keilahallilla  tiistaisin klo 15.00‐16.00. Ajalla 8.1.‐14.5. Hinta 
4€  sisältää kengät, pallon ja ohjauksen aloittelijoille. Ränniesteet ja kouru 
halukkaille! Tiedustelut  p. 4226262/Keilahalli. 
 

EI ILMOITTAUTUMISTA!

Allasjumpat Vesihelmen terapia‐altaalla: 
Maanantaisin klo 13.15 ‐ 14.00  Henkilöille, joilla lieviä liikkumiskyvyn ongelmia. Ajalla 
7.1.‐20.5. (ei 18.2., 25.2., 22.4.) 
Torstaisin klo 11.45 ‐ 12.30 Henkilöille, joilla lieviä liikkumiskyvyn ongelmia. Ajalla  10.1.‐
23.5. (ei 21.2., 28.2.) 
Tiistaisin klo 17.45‐18.30 Työikäisille, joilla ylipainoa, pitkäaikaissairauksia ja huono 
kunto. Ajalla 8.1.‐21.5. (ei 19.2., 26.2., 30.4.) 
Tiistaisin ja  torstaisin klo 13.15‐13.45 30 min. Henkilöille, joilla heikentynyt 
toimintakyky. Ajalla 8.1.‐23.5. (ei 19.2., 21.2., 26.2., 28.2.) 
Keskiviikkoisin klo 14.45‐15.30 Henkilöille, joilla heikentynyt toimintakyky tai tuki‐ ja 
liikuntaelinsairaus. Ajalla 9.1.‐22.5. (ei 20.2., 27.2., 1.5.) 
Torstaisin klo 16.15.‐17.00 Työikäisille ja ikäihmisille. Ajalla  10.1.‐23.5. (ei 21.2.,28.2.) 

EI ILMOITTAUTUMISTA! 
_________________________________________________________________ 

Lavis‐lavatanssijumpat: 
Lavis + lihaskunto Vesihelmen liikuntasalissa maanantaisin klo 16.30‐17.30 45‐65‐
vuotiaille. Ajalla 7.1.‐6.5.  (ei 25.2., 22.4.)  
Lavista yli 65‐vuotiaille Vesihelmen liikuntasalissa  torstaisin klo 10.30‐11.15 Ajalla 10.1.‐
9.5.  (ei 28.2.)  

EI ILMOITTAUTUMISTA! 
 

Allasryhmät ja Lavikset 5€/kerta tai 
jumppasetelit 50€/11 kertaa 
(allasjumppa 30 min. 4€/kerta tai 
40€/11 kertaa). 
Seteleitä myy Vesihelmi. 

 ERITYISLIIKUNTA  
Forssa,

 
Tammela,

 
Jokioinen,

 

Humppila,

 

Ypäjä

  
 
 

Forssan liikuntatoimi 

Erityisryhmien liikunnalla tarkoitetaan niiden väestöryhmien liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn rajoittumisen  
tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista. 
LISÄTIETOJA p. 03 41415646/ Sirpa Polo. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä! Ryhmiin voi tiedustella paikkoja 
kesken kaudenkin. Ryhmät omavastuullisia. Rastita oma nimesi joka kerta kassalla olevaan listaan! Ryhmät ovat matalan 
kynnyksen ryhmiä! Esitteet ja kalenterit löytyvät myös netistä:  www.forssa.fi/liikuntaryhmat         

                                                                                                                                                                             

Ikäihmiset voima‐ ja tasapainoharjoitteluryhmät: 
Tyykihovin seniorikuntosali maanantaisin  klo 12.00‐13.00 ja 13.00‐14.00. 
Ajalla 7.1.‐20.5. (ei 25.2., 22.4.) Hinta 5€/kerta, laskutetaan jälkikäteen. 
Tyykihovin seniorikuntosali keskiviikkoisin klo 12.00‐13.00.  Ajalla  9.1.‐
22.5. (ei  27.2., 1.5.) Hinta 5€/kerta, laskutetaan jälkikäteen. 
Vesihelmen liikuntasali voima‐ ja tasapainoharjoittelua keskiviikkoisin klo 
9.30‐10.30. Ajalla 9.1.‐22.5. (ei 27.2., 1.5.) Hinta 5€/ kerta, laskutetaan 
jälkikäteen 
RYHMIIN ILMOITTAUTUMINEN to 3.1. klo 10 alkaen p. 03 41415646/ Polo 
 

TEHOHARJOITTELURYHMÄ Tyykihovin seniorikuntosalilla kaksi kertaa 
viikossa 10 viikkoa maanantaisin klo 14.00‐15.00 ja keskiviikkoisin klo 
13.00‐14.00.  Alkaen ma 21.1.  Ryhmä tarkoitettu yli 70v. aloittelijoille, joilla 
heikentynyt toimintakyky, ongelmia tasapainossa ja liikkumisessa. Hinta 
60€.  ILMOITTAUDU!  to 3.1. klo 10 alkaen p.03 41415646/ Polo. 
______________________________________________________________ 

Kehitysvammaiset:  
Vesiliikuntaa Vesihelmen terapia‐altaalla joka toinen torstai klo 17.45‐18.30 
(vesi ylhäällä). Ryhmäpäivät: 17.1., 31.1., 14.2., 14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5.  
Hinta 40€/ kevät, laskutetaan. 
Kuntosali Tyykihovin seniorikuntosalilla joka toinen torstai klo 18.00‐19.00. 
Ryhmäpäivät:  10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4., 2.5., 16.5. 
Hinta  45€/ kevät, laskutetaan. 
RYHMIIN ILMOITTAUTUMINEN to 3.1. klo 10 alkaen p. 03 41415646/ Polo 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Muut ryhmät: 
Keilaus Forssan keilahallilla  tiistaisin klo 15.00‐16.00. Ajalla 8.1.‐14.5. Hinta 
4€  sisältää kengät, pallon ja ohjauksen aloittelijoille. Ränniesteet ja kouru 
halukkaille! Tiedustelut  p. 4226262/Keilahalli. 
 

EI ILMOITTAUTUMISTA!

Allasjumpat Vesihelmen terapia‐altaalla: 
Maanantaisin klo 13.15 ‐ 14.00  Henkilöille, joilla lieviä liikkumiskyvyn ongelmia. Ajalla 
7.1.‐20.5. (ei 18.2., 25.2., 22.4.) 
Torstaisin klo 11.45 ‐ 12.30 Henkilöille, joilla lieviä liikkumiskyvyn ongelmia. Ajalla  10.1.‐
23.5. (ei 21.2., 28.2.) 
Tiistaisin klo 17.45‐18.30 Työikäisille, joilla ylipainoa, pitkäaikaissairauksia ja huono 
kunto. Ajalla 8.1.‐21.5. (ei 19.2., 26.2., 30.4.) 
Tiistaisin ja  torstaisin klo 13.15‐13.45 30 min. Henkilöille, joilla heikentynyt 
toimintakyky. Ajalla 8.1.‐23.5. (ei 19.2., 21.2., 26.2., 28.2.) 
Keskiviikkoisin klo 14.45‐15.30 Henkilöille, joilla heikentynyt toimintakyky tai tuki‐ ja 
liikuntaelinsairaus. Ajalla 9.1.‐22.5. (ei 20.2., 27.2., 1.5.) 
Torstaisin klo 16.15.‐17.00 Työikäisille ja ikäihmisille. Ajalla  10.1.‐23.5. (ei 21.2.,28.2.) 

EI ILMOITTAUTUMISTA! 
_________________________________________________________________ 

Lavis‐lavatanssijumpat: 
Lavis + lihaskunto Vesihelmen liikuntasalissa maanantaisin klo 16.30‐17.30 45‐65‐
vuotiaille. Ajalla 7.1.‐6.5.  (ei 25.2., 22.4.)  
Lavista yli 65‐vuotiaille Vesihelmen liikuntasalissa  torstaisin klo 10.30‐11.15 Ajalla 10.1.‐
9.5.  (ei 28.2.)  

EI ILMOITTAUTUMISTA! 
 

Allasryhmät ja Lavikset 5€/kerta tai 
jumppasetelit 50€/11 kertaa 
(allasjumppa 30 min. 4€/kerta tai 
40€/11 kertaa). 
Seteleitä myy Vesihelmi. 

 ERITYISLIIKUNTA  
Forssa,

 
Tammela,

 
Jokioinen,

 

Humppila,

 

Ypäjä

  
 
 

Forssan liikuntatoimi 

Erityisryhmien liikunnalla tarkoitetaan niiden väestöryhmien liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn rajoittumisen  
tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista. 
LISÄTIETOJA p. 03 41415646/ Sirpa Polo. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä! Ryhmiin voi tiedustella paikkoja 
kesken kaudenkin. Ryhmät omavastuullisia. Rastita oma nimesi joka kerta kassalla olevaan listaan! Ryhmät ovat matalan 
kynnyksen ryhmiä! Esitteet ja kalenterit löytyvät myös netistä:  www.forssa.fi/liikuntaryhmat         

                                                                                                                                                                             

Ikäihmiset voima‐ ja tasapainoharjoitteluryhmät: 
Tyykihovin seniorikuntosali maanantaisin  klo 12.00‐13.00 ja 13.00‐14.00. 
Ajalla 7.1.‐20.5. (ei 25.2., 22.4.) Hinta 5€/kerta, laskutetaan jälkikäteen. 
Tyykihovin seniorikuntosali keskiviikkoisin klo 12.00‐13.00.  Ajalla  9.1.‐
22.5. (ei  27.2., 1.5.) Hinta 5€/kerta, laskutetaan jälkikäteen. 
Vesihelmen liikuntasali voima‐ ja tasapainoharjoittelua keskiviikkoisin klo 
9.30‐10.30. Ajalla 9.1.‐22.5. (ei 27.2., 1.5.) Hinta 5€/ kerta, laskutetaan 
jälkikäteen 
RYHMIIN ILMOITTAUTUMINEN to 3.1. klo 10 alkaen p. 03 41415646/ Polo 
 

TEHOHARJOITTELURYHMÄ Tyykihovin seniorikuntosalilla kaksi kertaa 
viikossa 10 viikkoa maanantaisin klo 14.00‐15.00 ja keskiviikkoisin klo 
13.00‐14.00.  Alkaen ma 21.1.  Ryhmä tarkoitettu yli 70v. aloittelijoille, joilla 
heikentynyt toimintakyky, ongelmia tasapainossa ja liikkumisessa. Hinta 
60€.  ILMOITTAUDU!  to 3.1. klo 10 alkaen p.03 41415646/ Polo. 
______________________________________________________________ 

Kehitysvammaiset:  
Vesiliikuntaa Vesihelmen terapia‐altaalla joka toinen torstai klo 17.45‐18.30 
(vesi ylhäällä). Ryhmäpäivät: 17.1., 31.1., 14.2., 14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5.  
Hinta 40€/ kevät, laskutetaan. 
Kuntosali Tyykihovin seniorikuntosalilla joka toinen torstai klo 18.00‐19.00. 
Ryhmäpäivät:  10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4., 2.5., 16.5. 
Hinta  45€/ kevät, laskutetaan. 
RYHMIIN ILMOITTAUTUMINEN to 3.1. klo 10 alkaen p. 03 41415646/ Polo 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Muut ryhmät: 
Keilaus Forssan keilahallilla  tiistaisin klo 15.00‐16.00. Ajalla 8.1.‐14.5. Hinta 
4€  sisältää kengät, pallon ja ohjauksen aloittelijoille. Ränniesteet ja kouru 
halukkaille! Tiedustelut  p. 4226262/Keilahalli. 
 

EI ILMOITTAUTUMISTA!

Allasjumpat Vesihelmen terapia‐altaalla: 
Maanantaisin klo 13.15 ‐ 14.00  Henkilöille, joilla lieviä liikkumiskyvyn ongelmia. Ajalla 
7.1.‐20.5. (ei 18.2., 25.2., 22.4.) 
Torstaisin klo 11.45 ‐ 12.30 Henkilöille, joilla lieviä liikkumiskyvyn ongelmia. Ajalla  10.1.‐
23.5. (ei 21.2., 28.2.) 
Tiistaisin klo 17.45‐18.30 Työikäisille, joilla ylipainoa, pitkäaikaissairauksia ja huono 
kunto. Ajalla 8.1.‐21.5. (ei 19.2., 26.2., 30.4.) 
Tiistaisin ja  torstaisin klo 13.15‐13.45 30 min. Henkilöille, joilla heikentynyt 
toimintakyky. Ajalla 8.1.‐23.5. (ei 19.2., 21.2., 26.2., 28.2.) 
Keskiviikkoisin klo 14.45‐15.30 Henkilöille, joilla heikentynyt toimintakyky tai tuki‐ ja 
liikuntaelinsairaus. Ajalla 9.1.‐22.5. (ei 20.2., 27.2., 1.5.) 
Torstaisin klo 16.15.‐17.00 Työikäisille ja ikäihmisille. Ajalla  10.1.‐23.5. (ei 21.2.,28.2.) 

EI ILMOITTAUTUMISTA! 
_________________________________________________________________ 

Lavis‐lavatanssijumpat: 
Lavis + lihaskunto Vesihelmen liikuntasalissa maanantaisin klo 16.30‐17.30 45‐65‐
vuotiaille. Ajalla 7.1.‐6.5.  (ei 25.2., 22.4.)  
Lavista yli 65‐vuotiaille Vesihelmen liikuntasalissa  torstaisin klo 10.30‐11.15 Ajalla 10.1.‐
9.5.  (ei 28.2.)  

EI ILMOITTAUTUMISTA! 
 

Allasryhmät ja Lavikset 5€/kerta tai 
jumppasetelit 50€/11 kertaa 
(allasjumppa 30 min. 4€/kerta tai 
40€/11 kertaa). 
Seteleitä myy Vesihelmi. 

Liikuntatapahtumia

Talviurheilukausi on jo hyvässä vauhdissa. Ladulla liikkuessa on hyvä pitää 
mielessä muutama seikka, jotka on tiivistetty oheiseen Suomen Ladun ohje-
tauluun. Lisäksi liikuntaan Ypäjällä liittyen: 
• Muistathan, että hiihtoladuilla ei ole sallittua kulkea jalan. Kävellä voi hiih-
toladun vieressä tai esimerkiksi hevosreittejä hyödyntäen.
• Kuntolaatikoiden käyttö päätettiin lopettaa vuodenvaihteeseen. Kuntokortit 
ovat käytössä ja arvonta niiden palauttaneiden kesken jatkuu entiseen malliin. 
Uusista jutuista ilmoitetaan, kun tulevat ajankohtaiseksi.

Ypäjän hiihtoladut ja muu liikunta
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PERUS- JA KOHDEAVUSTUKSET
LIIKUNTA-, NUORISO- JA  
KULTTUURITOIMINTAAN VUONNA 2019

Sivistyslautakunta julistaa haettavaksi avustuksia seuraavasti:
PERUSAVUSTUKSET
Perusavustuksia myönnetään varsinaisen toiminnan tukemiseen.
Perusavustushakemukseen tulee liittää toimintaker¬tomus, 
tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä toimintavuo-
delta, toimintasuunnitelma ja selvitys siitä, mitä on perustoi-
minta, johon avustusta haetaan, se¬kä talousarvio vuodelle 
2019. Mikäli kyseessä on uusi hakija, tulee hakemukseen 
liittää yhdistyksen säännöt.

Nuorisotoimen avustuksia voidaan myöntää ypäjäläi¬sille 
yhdistyksille ja yhteisöille lapsille ja nuorille suun¬natun toi-
minnan tukemiseen.
Liikuntatoimen avustuksia voidaan myöntää urheilu¬seuroille.
Kulttuuritoimen avustuksia voidaan myöntää ypäjäläisille yh-
distyksille ja yhteisöille sekä yksityisille henkilöille kulttuuripal-
velujen tuottamiseen ypäjäläisille.
Perusavustusten haku päättyy 28.2.2019 klo 17.00.

KOHDEAVUSTUKSET
Kohdeavustuksia myönnetään erilliseen, varsinaisen perus-
toiminnan ulkopuoliseen toimintaan, esim. ker¬taluontoisten 
tapahtumien järjestämiseen, projekteihin tai kalustohankin-
toihin.
Kohdeavustushakemukseen tulee liittää toimintaker¬tomus, 
tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä toimintavuo-
delta, mikäli niitä ei ole toimitettu perus¬avustushakemuksen 
yhteydessä, sekä suunnitelma avustuksen käytöstä.  Kohde-
avustukset maksetaan kuitteja vastaan. 
Kohdeavustusten haku päättyy 31.10.2019 klo 17.00.
Hakulomake on molempiin sama. Hakemus on saatavilla kun-
nan verkkosivulta www.ypaja.fi ja kunnanviraston palvelupis-
teeltä. Hakemus osoitetaan sivistyslautakunnalle:
Ypäjän kunta, Sivistyslautakunta, Perttulantie 20, 32100 Ypäjä.

Hakemuksen pitää olla perillä kunnanvirastolla viimeistään 
ilmoituksessa mainittuna aikana.

Sivistyslautakunta

KIRJASTO
YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO
Hossintie 2, 32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5269 
puh. (02) 7626 5268, 0503455510 (kirjastonjohtaja 
Jasmiina Sillanpää, kulttuuriasiat)
sähköposti: ypajan.kirjasto@ypaja.fi
www.ypaja.fi
www.lounakirjastot.fi 
Facebookissa haulla ”Ypäjän kirjasto”.
AUKIOLOAJAT 1.9.-31.5.
ma  klo 13–19
ti  klo 13–19
ke klo 10–16
to klo 13–19
pe klo 10–16
Helmikuun avoimet lauantait 9.2. ja 23.2.
HELMIKUUN NÄYTTELY
Tove ja Kari – ajankuvia 4. – 24.2.
Suomalaisen elämänmenon ajankuvia Tove Jans-
sonilta ja Kari Suomalaiselta.
KIRJASTON TILAJÄRJESTELYT
Perttulan koulun ekaluokkalaiset opiskelevat kirjaston 
monitoimitilassa kuluvan syksyn ja ensi kevään.  Ilta-
päivätoiminta jatkaa yläkerrassa. Perjantaiaamujen 
avoin perhekerho on muuttanut Haaviin. Näyttelytila 
on käytettävissä vasta ensi kesänä ja kokouksia voi 
järjestää vain kirjaston ollessa suljettu.  Hiljainen huo-
ne on käytössä, henkilökunta avaa oven jos haluat 
keskittyä rauhassa.
LIIKUNTAVÄLINEITÄ KIRJASTOSTA
Kahvakuulia, kävelysauvoja, selättimiä, fitness-säk-
kejä, hae lainaan ja kokeile, mikä sopii sinulle! Esillä 
myös liikunta-aiheista kirjallisuutta. 

Ypäjä on Kanta-Hämeessä sijaitseva noin 2400 asukkaan 
kunta, jossa hevosalan koulutuksella ja kehittämisellä sekä 
monipuolisella yritystoiminnalla on näkyvä rooli. Yhteistyö 
Forssan seudun ja muiden naapurikuntien kanssa on ak-
tiivista.

Kunnanjohtajamme siirtyessä uusiin tehtäviin julistam-
me uudelleen haettavaksi

KUNNANJOHTAJAN VIRAN 

Tulet kehittämään kuntamme elinvoimaa sekä toteut-
tamaan toimintaamme ohjaavaa kuntastrategiaa.
Edellytämme virkaan soveltuvaa ylempää korkea-
koulututkintoa sekä kunnallis- tai julkishallinnon ja 
-talouden tuntemusta. Odotamme sinun olevan tule-
vaisuuteen suuntaava aktiivinen verkostoituja sekä 
innovatiivinen kehittäjä. Omaat hyvät esimiestaidot 
sekä esimieskokemusta. Olet yhteistyökykyinen ja 
määrätietoinen.
Virka täytetään toistaiseksi ja siihen sovelletaan 
kuuden kuukauden koeaikaa. Aloitusajankohdasta 
voidaan sopia erikseen. Hakijoiden soveltuvuuden 
arviointiin voidaan tarvittaessa käyttää ulkopuolista 
toimijaa ja virkaan valitun on ennen viranhoidon aloit-
tamista toimitettava lääkärintodistus terveydentilas-
taan. Valitun kanssa laaditaan johtajasopimus.
Ypäjän kunta on savuton työpaikka.
Ypäjän kunnanvaltuustolle osoitetut hakemukset 
ansioluetteloineen on toimitettava kunnanvirasto- 
on 1.2.2019 klo 15.00 mennessä os. Ypäjän kunta,  
Perttulantie 20, 32100 Ypäjä, tai sähköpostitse  
kunta@ypaja.fi. Virkaa ensimmäisellä hakukierroksel-
la hakeneet otetaan haussa edelleen huomioon.
Virkaa koskeviin tiedusteluihin vastaavat kunnan-
valtuuston puheenjohtaja Jari Hepomaa p. 040 550 
9859, kunnanhallituksen puheenjohtaja Markku Saas-
tamoinen p. 040 546 9879 ja va. kunnanjohtaja Sam 
Vuorinen p. 050 356 2193.

T  a  l  l  i  n    p  a  i  k  k  a

Kunnanvaltuusto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä

Matkailutilaisuus 6.2.2019
Järjestämme Humppilan, Jokioisten ja Ypäjän yrittäjille, kunta-
päättäjille sekä muille seudun matkailun kehittämisestä kiinnos-
tuneille matkailutilaisuuden 6.2.2019 klo 9 alkaen Paijan tilalla, 
Ypäjällä.
Tilaisuus alkaa aamukahvittelulla, minkä jälkeen Kanta-Hämeen 
maakunnan yhteyskoordinaattori Jaana Laakso kertoo maakun-
nan matkailu-uutisista ja Forssan seudun matkailusihteeri Mari 
Noromies puhuu seutukunnan matkailun uudistuksista ja muista 
ajankohtaisista asioista. Lisäksi tilaisuuden yhteydessä vieraillaan 
muutamassa lähiseudun matkailualalla toimivassa yrityksessä. 
Kulku vierailukohteisiin on omakustanteinen.
Matkailutilaisuuden tavoitteena on jakaa matkailuun liittyvää 
tietoa ja verkostoitua seudun yrittäjiin ja muihin toimijoihin.

Matkailutilaisuuden 6.2.2019 ohjelma:
klo 9    Aamukahvit, Paijan Maatilamajoitus  

(Köllintie 20, 32100 Ypäjä)
klo 9.15  Kanta-Hämeen ja Forssan seudun matkailu-uutiset,  

Jaana Laakso ja Mari Noromies
klo 10   Paijan Maatilamajoitus esittäytyy
klo 11   Hunajakoto (Koskelontie 8, 31600 Jokioinen) esittäytyy
klo 12  Taidetakomo (Lasitehtaantie 6, 31640 Humppila) esittäytyy
Tilaisuus päättyy.

Tarjoilujen vuoksi toivomme ilmoittautumista 1.2.2019 mennes-
sä osoitteeseen inka.stormi@ypaja.fi. Lisätietoja: Ypäjän kunnan 
viestintäsuunnittelija Inka Stormi, puh. 0502281798; Jokiläänin 
yritysasiamies Jarmo Kujanpää jarmo.kujanpaa@jokioinen.fi, 
puh. 040 588 0007

TERVETULOA!

Ypäjän kunnan rakennusvalvonnan tehtävät 
hoidetaan 1.1.2019 alkaen seudullisen 
rakennusvalvonnan toimesta
Seudullisen rakennusvalvonnan muodostavat  
Ypäjän kunta, Jokioisten kunta, Humppilan kunta,  
Tammelan kunta ja Forssan kaupunki.

YHTEYSTIEDOT
Rakennusvalvonta
Kaupungintalo 3. kerros
PL 62, Turuntie 18, 30101 Forssa

rakennusvalvonta(at)forssa.fi

Petri Vastamäki
rakennustarkastaja, päävastuualue:  
Jokioinen, Ypäjä ja Humppila
(03) 4141 5325 ja 040 5405 486
petri.vastamaki(at)forssa.fi

Arja Malin
lupasihteeri
(03) 4141 5323
arja.malin(at)forssa.fi

Ypäjän kunnan ympäristövalvonnan tehtävät 
hoidetaan 1.1.2019 alkaen seudullisen 
ympäristönsuojelun toimesta

YHTEYSTIEDOT
Ympäristövalvonta
Kaupungintalo
PL 62, Turuntie 18, 30101 Forssa

ymparisto(at)forssa.fi

Niina Salminen-Åberg
Ympäristöpäälikkö
03-4141 5267
niina.salminen@forssa.fi

Henna Moisander
Ympäristötarkastaja
03-4141 5271
henna.moisander@forssa.fi

Forssan rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu pyytää kärsi-
vällisyyttä, koska käytännön työn organisointi on vasta alussa. 
Lisäksi toivotaan rakentavia kommentteja ja ehdotuksia muu-
tosvaiheessamme.

Kenkien liukuesteiden hankinta kunnan  
70 vuotta täyttäneille asukkaille.
Kunnanhallitus päätti 17.1.2019 liukuesteiden hankintaso-
pimuksen jatkamisesta Ypäjän apteekin kanssa. Ypäjän kun-
nan 70 vuotta täyttäneet asukkaat voivat henkilöllisyytensä 
todistettuaan noutaa kenkien liukuesteet Ypäjän apteekista.

YPÄJÄN TARINAKILPAILU 10.12.2018 – 31.1.2019
#parastaypäjällä

Ypäjän tarinakilpailun osallistumisaika lähenee loppuaan. Ta-
rinakilpailun raati valitsee kahdeksan parasta kirjoitusta hel-
mikuussa 2019.
Palkintoraadissa ovat mukana: Vapaa-ajanohjaajat Eeva Leh-
tonen ja Riina Levander yhteisäänellä, kentänhoitaja Kari 
Vahaniitty, Kulttuuri Puomin entinen puheenjohtaja Katriina 
Reijonen, tarinoiden ja Ypäjän tuntija Helena Kainulainen, 
viestintäsuunnittelija Inka Stormi sekä Ypäjän eskarit. Raati 
valitsee kahdeksan parasta tarinoitsijaa ja palkitsee heidät 
kunniakirjalla sekä paikallisilla palveluilla tai tuotteilla helmi-
kuussa 2019.
Kiitos kaikille osallistuneille tarinoitsijoille!

PALVELUKESKUKSEN  
ASUKKAAT  JA 
HENKILÖKUNTA 

KIITTÄÄ  KAIKKIA 
JOULUKERÄYKSEEN 
OSALLISTUNEITA!


