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Rivitalo

Parturi-kampaamo Outi Perho
Katinhännäntie 298, 32140 Ypäjä as.
Puh. 050 372 1172

Omakotitalo

Kallenpolku 3 h, k, s 79 m2.
Siisti ja toimiva läpi talon
ulott. päätyasunto katutasossa, lähellä hyviä peruspalveluja. Parkettia, erill.
wc, khh-tila, autotalli ym.
Hyvä yhtiö. Hp 84.000,-.
Tied. H Einola 0400 536547,
kohde 557941.

www.parturikampaamooutiperho.ﬁ

Forssantie 4-5 h, rh, s n. 142+130
m2. Lähes 1 ha hienolla rinnetontilla päällyst. tien varrella. Talon
asuintilat uusittu 2006 ja paljon
muuta tilaa, talousrakennukset
ja n. 300 m2 lämmin korkea korj.
halli mukavuuksin yritystoimintaan. Hp 198.000,-. Tied. H Einola
0400 536547, kohde 542765.
Hannu Einola 0400 536 547
Matti Mäkinen 0400 536 941
s-posti: etunimi.sukunimi@op.fi
www.opkk.fi
Loimijoen OP-Kiinteistökeskus
Väinämöisenkatu 6, 32200 Loimaa

7657(.1,,..$2<

0\\QWL±$VHQQXV±+XROWR±9DUDRVDW 7DSDQL6LUpQ
0LWVXELVKL6DQ\R)XMLWVX3DQDVRQLF 3XK
LOPDOlPS|SXPSXW
*60
0DDOlPS|SXPSXW
WVUWHNQLLNND¿
.\OPlNRQHHW±NRGLQNRQHHW
.RVNHQWLH
6$779DQWHQQLW
<3b-b

talonäyttely
Tule ja tutustu

perjantaina
Päivöläntie 63

YPÄJÄN
TAKSI
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Mukana Mammuttimyyjä:
Janne Hannuksela p. 0400 300 661

Aitoja makuja,
Maistuvaa ruokaa!
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Tervetuloa!

TOIMITILAA VUOKRATTAVANA

Ypäjän keskustassa, Lepolantie 2, n. 180 m2,
sopii toimistoksi tai liikkeeksi, esim. R-kioski, puutarhakauppa, maataloustuotteiden myyntipiste, kirpputori…
Vuokrapyyntö 800 + alv.
Soita 044 343 4838, sunmarianne@luukku.com,
niin mietitään yhdessä.

Keskustanaisten
Etelä-Hämeen piiri ry:n

UUTTA YPÄJÄLLÄ!
Tarvitsetko KOTIAPUA?
Millaista? Soita
Reijo Pitkonen 050 345 9463
Y-256377-3

Haketusta sopivasti

Haketuspalvelu Laaksonen

puh. 0400 823 977

HUOLLOT JA
KORJAUS

5!1!.2!˦ĊÏ!Ċ
TARVIKEMYYNTI
ϋ RASKAS KALUSTO
ϋ MAATALOUSKALUSTO
ϋ KATSASTUSHUOLLOT
ϋ ILMASTOINTIHUOLLOT

VUOSIKOKOUS
järjestetään Loimijoki Golfin tiloissa Ypäjällä (Jaakkolantie 190) tiistaina 12.4.2016 klo 18.30. Käsitellään
sääntömääräiset asiat, mm. valitaan edustajat puoluekokoukseen ja Keskustanaisten hallitukseen.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Johtokunta

PUHELIN:

045 134 0504
JL RASKASTEKNIIKKA OY
UOTILANTIE 14, 32100 YPÄJÄ
W W W.R ASKASTEKNIIKKA.FI

Kansallisen Veteraanipäivän juhla
Ypäjällä sunnuntaina 24.4.2016
”Vastavirtaan nousee lohen suku”

YPÄJÄN SEURAKUNNAN
NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT

utus
24 h vaik

32100 Ypäjä

Esiteltävä kohde on yksilöllinen Mammuttitalo.
Tervetuloa!

Puh. (02) 727 1180

Pitopalveluna tai Juhla-Areenalla,
Savusaunaa unohtamatta!
Myös Ikaalisten Kylpyläosakkeen vuokraus.

8.4. klo 17-19

Ypäjän hautausmaalle otetaan kesätyöntekijäksi kaksi (2) nuorta; tyttö ja poika, kumpikin yhdeksi (1) kuukaudeksi kesä-heinäkuun välisenä aikana. Palkka on
työehtosopimuksen mukainen.
Nuorten kesätyö on tarkoitettu vuosina 1995–2000
syntyneille ypäjäläisille koululaisille, opiskelijoille ja
muille työtä vailla oleville nuorille. Työpaikan saamisen ehtona on, että nuoren kotipaikka on Ypäjän
kunta.
Kirjalliset hakemukset 15.4.2016 klo 12.00 mennessä osoitteella Ypäjän seurakunta, taloustoimisto,
Papalintie 1 B 13, 32100 Ypäjä
tai sähköposti: katja.makela@evl.fi
Valinta suoritetaan arpomalla. Valituille ilmoitetaan
valinnasta viikolla 17.
Lisätietoja antaa talouspäällikkö Katja Mäkelä,
p. 040 148 4092.

Maukasta kotiruokaa arkisin 11–14
Nyt myös grilliannoksia!
Jäätelöuutuuksia, myös irtojäätelöä!

Palikkala

Avoinna ma–pe 7.30–17

klo 09.30
klo 10.00

Seppeleen lasku Sotaanlähdön muistomerkille
Pertunmäellä
Kansallisen Veteraanipäivän messu
Ypäjän kirkossa
Kirkkokahvit seurakuntakodissa,
juhlapuhujana Pekka Moisander
TERVETULOA!

Kunniamerkit
Ypäjän kunta tarjoaa tilaisuuteen ilmaisen kuljetuksen veteraaneille ja heidän puolisoilleen. Ilmoittautumiset kuljetukseen
puh. 050 562 6301 viimeistään torstaina 21.4.
Ypäjän kunta ja seurakunta

Ratsumestari
Ratsumestarinraitti 12, Ypäjä
Lounasbuffet

ma-la klo 10.30-13.30
su klo 12-15

Avoinna 7 päivää viikossa!
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Ypäjän seurakunnan diakoniatyö

Y päjän seurakunnan
Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän seurakunnan julkaisema tiedotuslehti Ypäjän kunnan asukkaille.
44. vuosikerta.
Lehden suurin vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä on ilmoituksen
hinta.
Päätoimittaja:
Tapani Rasila
Sivunvalmistus:
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Toimituksen osoite:
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5214
fax. (02) 767 7214
LTHPS!`WHQHSHPULU'`WHQHÄ
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

toimintaa huhtikuussa

Su 3.4.
Ti 5.4.
Ke 6.4.

klo 10 Messu kirkossa
Srk-retki Nousiaisiin, lähtö klo 9 srk-kodilta, paluu klo 18
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
klo 18 Isoskoulutus sumpussa
Su 10.4. klo 10 Messu kirkossa
klo 18 ”Elävät kivet” -konsertti kirkossa, vapaaehtoinen kolehti lähetykselle
Ke 13.4. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
klo 17 Kuusjoen laulupiiri Piilikankaalla
klo 18–19.30 Rippikoululaisten ja vanhempien yhteisilta srk-kodilla
To 14.4. klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla
klo 18 Aikuisten kuoro srk-kodilla
Pe 15.4. klo 15 Lasten kuoro srk-kodilla
klo 16 ”Laulutaidottomat” + vähän laulaneet srk-kodilla
Su 17.4. klo 10 Messu kirkossa
Ke 20.4. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
klo 18 Isoskoulutus sumpussa
To 21.4. klo 13 Hartaudet Palvelukeskuksella
klo 18 Aikuisten kuoro srk-kodilla
Pe 22.4. klo 15 Lasten laulukerho srk-kodilla
klo 16 ”Laulutaidottomat” + vähän laulaneet srk-kodilla
Su 24.4. klo 9.30 Seppelten lasku sotaan lähteneiden muistomerkille
klo 10 Messu kirkossa, mukana kuoro. Kansallisen Veteraanipäivän juhla
Ti 26.4. klo 12 Diakoniapiiri Ypäjänkylässä
klo 18 Raamattupiirin aloitus srk-kodilla
Ke 27.4. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
klo 16.30 Kuusjoen laulupiiri Piilikankaalla
klo 18 Siionin kannel -laulupiiri srk-kodilla
klo 18 Nuortenilta sumpussa
To 28.4. klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla
klo 18 Aikuisten kuoro srk-kodilla
La 30.4. klo 14 alkaen Vapputapahtuma srk-kodilla, klo 15 Lastenteatteri Sananjalka
Su 1.5. klo 10 Sanakirkko srk-kodilla
Ke 4.5. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
klo 18 Isosten yöseikkailu srk-kodilla
To 5.5.
Kirkkojen kierros, lähtö Loimaan torilta klo 7, Ypäjän seurojentalolta klo 7.15,
srk-kodilta klo 7.30. Reissun hinta 45e, sisältää matkan, ruokailun ja vierailut
Nastolan, Elimäen ja Pernajan kirkoissa.

Toivon valoa

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 toimitettava kunnantalolle 26.4.2016
klo 12.00 mennessä.
Kesä-heinäkuun 2016 Ypäjäläinen
ilmestyy 2.6.2016.

Lapsuuteni kodissa pidettiin
käytävässä yövaloa. Jos yöllä
piti liikkua, näki mihin mennä. Pimeässä riitti pienikin
valo. Kirkas lamppu olisi vain
häikäissyt.
Vähäinenkin valo luo luottamusta. Epätoivoiselle voi
yksikin odotettava asia antaa
uusia voimia. Huomiseen jaksaa, kun on jotain, josta voi
iloita jo etukäteen.

***

Seurakunnan asiat
kirkkoherra
Vesa Parikka

Toivon aiheita ei ole viime
aikoina liiaksi esiin nostettu.
Sellaisista on pulaa niin meillä kuin muualla. Maan talous
on alamaissa, maanosan naapurissa sodat viskovat ihmisiä
pakomatkoille, maapallon ilmasto muuttuu kuumemmaksi. Ongelmia riittää pienestä
suureen.

Toivon puute tuottaa takertumista hyvien asioiden mielikuviin. Yhteisistä asioista
sopiminen käy työlääksi ja
vaatii enemmän vaivannäköä,
toisten arvostamista ja omasta joustamista. Jos vaikeudet
alkavat vaikuttaa ylivoimaisilta, ihmiset käyvät lyhytjännitteisiksi ja alkavat osoitella
syypäitä.

***

Pääsiäistä edeltää paastonaika. Viimeisen viikon päivinä askel hidastuu. Kuljetaan Kristuksen kärsimyksen
tiellä. Puhe vaimenee. Ei ole
sanottavaa. Ei tee mieli huutaa eikä hyppiä. Lähestyvän
kuoleman kauhut vaientavat
Jeesuksen matkatoveritkin.
Ristin luona ei rohjeta
osoitella. Ei tee mieli syyttää ketään – mitä se auttaisi?
Syyttömän surma vie sanat
sivusta katsojien suusta. Mieletön ja oikeudeton kohtalo
laajenee kuvaksi koko maailman pimeydestä. Enhän vain
ole minäkin syyllinen hänen
kärsimykseensä – meidän
kärsimyksiimme?

***

Pitkäperjantain takaa odotetaan pääsiäistä. Siitä kajastaa
jo hento valo. Tulevaisuus on
tuntematon, mutta siellä näkyy jo pieni valopilkku, riittävä vakuuttamaan ja antamaan
toivoa. Sen rohkaisemana uskaltaa ottaa askelia, vaikkei
vielä näe muuta kuin oman
polkunsa lähimmät käänteet.
Kun pääsiäisen aamu koittaa, kuoleman pimeys väistyy. Valo valtaa talot ja mielet. Toivo avaa käpertyneet
sydämet. Ylösnoussut Herra
tervehtii: Rauha teille!

***

Toivo muuttaa ihmisiä. Se saa
tähtäämään tulevaisuuteen ja
tekemään oman osuutensa
sen puolesta. Edessä on jotain, mitä kannattaa odottaa.
Siellä on toivoa, valoa ja voimaa.
Iloista pääsiäistä!
Tampereen piispantalossa
17.3.2016
Matti Repo
Tampereen hiippakunnan
piispa

Diakoniapäivystys seurakuntakodilla
keskiviikkoisin klo 10.00–11.30 ja
torstaisin klo 15.00–16.00.
Ei vastaanottoa viikolla 16, eli 18.4 – 24.4.
lomautuksen, eikä torstaina 28.4. koulutuksen vuoksi.
Diakoniatyöntekijää voi tavata kyllä muulloin sovittuna
aikana.
Myös EU -kasseja on edelleen saatavissa.
Diakonissa Terhi Hakala-Vappulan yhteystiedot ovat:
puh. 040 553 6362, s-posti: terhi.hakala-vappula@evl.fi

YPÄJÄNKYLÄN DIAKONIAPIIRI

Ypäjänkylän diakoniapiiri kokoontuu Ypäjänkylän lainausasemalla hiljaisen viikon
tiistaina 26.4. klo 12.00.
Tervetuloa piiriin!

SEURAKUNTARETKI
Tampereen Työväen Teatteriin la 9.4.

”NIIN KUIN TAIVAASSA”

Esitys alkaa klo 19.00 ja päättyy noin klo 21.30.
Lähtö: Ypäjän seurakuntakodilta klo 17.00, Ypäjänkylän seuraintalo klo 17.10. Paluu klo 23.00.
Lippu ja matkat 50,00 euroa.
Kysyä voi vielä! Terhi puh. 040 553 6362.
Retkimaksun voi suorittaa Terhille puhtaana käteen.
Kannattaa lähteä! Tervetuloa!
Ypäjän seurakunta

Kultaisen iän kerhon kevät 2016

Kerho kokoontuu seurakuntakodilla parittomilla viikoilla torstaisin klo 11.00 - 13.00.
Lounas, ohjelmahetki ja lähtökahvit. Tarjoiluista peritään 5.00 euroa.
Meillä ei ikää kysytä. Mukaan saa ja voi tulla kuka
vaan, joka päivällä ehtii sen verran pysähtymään.
Tervetuloa!
Ohjelma:
TIISTAINA 5.4. Diakoni
Hanna Rinne kutsuu Nousiaisiin
to 14.4. Liisa Pura,
Vapaa kuin taivaan lintu
to 28.4. Suvi Lehtinen,
Roskapostia: Jätehuollon ajankohtaiset asiat, LoimiHämeen Jätehuolto Oy
to 12.5. Riitta Jaakkola, ”Voi Pakistan, raju ja rakas
maa”
to 26.5. KEVÄTJUHLA

Keskiviikkoruokailut

seurakuntakodilla keskiviikkoisin klo 11.30.
Hinta 4,00 euroa.
Tulkaa syömään!

Sinä ypäjäläinen vuoden 1966 rippikoululainen!
Oletko kiinnostunut ideoimaan etukäteen
50 v -tapaamistamme 21.8.2016?
Viestittele: M. Hietamäki p. 040 550 9856.

”ELÄVÄT KIVET” -konsertti
Ypäjän kirkossa
sunnuntaina 10.4.2016 klo 18.00

Huhtikuu / 2016
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Hartaita Hetkiä Koirat
Elelipä kerran kulkuri maita ja mantuja kuljeskellen.
Erään kerran hänelle kävi
niin, että hän tietä kulkiessaan kuuli metsästä kummallista ulinaa. Kiinnostuksen herättyä hän meni katsomaan mikä siellä oikein
mekasti. Ja löysipä hän metsästä sudenkuopan, johon
oli rähjäinen koira pudonnut
ulisten nyt pohjalla kovin
surkeasti. Kulkuri kaatoi
viereisestä lepikosta pari
pystyyn kuivunutta rankaa
jotka sitoi yhteen ja laski
tuon sillan sudenkuoppaan
jota pitkin koira pääsi ylös.
Kulkuri päätti, että tuohon sudenkuopan reunamille olisi hyvä jäädä pitämään
iltaa, sillä aurinko painui jo
maalleen. Hän viritti kaatamistaan rangoista pienen
nuotion ja kaivoi repustaan
eväitä joista teki illallisen.
Ja siinä puuhaillessaan hän
rapsutteli uutta ystäväänsä, jonka oli sudenkuopas-

ta pelastanut. Siinä he iltaa
viettelivät ja lopulta kulkuri
asetti hattunsa oksanhankaan ja asettui maaten. Koira asettui viereen ja niin he
nukahtivat.
Päivän sarastaessa kulkuri nousi, keräsi punkkansa
kokoon ja pakkasi reppunsa. Lähtiessään hän vielä
kävi rapsuttamassa tuota
uutta ystäväänsä, joka vielä nukkui. Sitten hän jatkoi
matkaansa. Siinä hänen kävellessään aurinko nousi, ja
alkoi porottaa kuumasti. Ja
hikeä pyyhkiessään kulkuri
huomasi, että oli aamulla
lähtiessään unohtanut ottaa
hattunsa oksanhangasta.
Harmittihan hyvän hatun
menettäminen, mutta hän
oli jo niin etäällä yöpaikastaan, ettei sitä enää palannut
hakemaan.
Vaellellessaan
maita
ja mantuja palasi monesti
kulkurin mieleen rähjäinen kulkukoira ja hauska

kohtaaminen tämän kanssa,
sekä oksanhankaan unohtunut hattu. Vuosia kierrettyään oli kulkuri taittamassa
matkaansa taas samaa tietä
ja nuo sattumukset muistaessaan päätti hän palata
tuolle nuotiopaikalle reitiltään, vaikka tiesikin ettei
hattu voisi olla häntä enää
oksanhangassa odottamassa monen vuoden jälkeen.
Lähelle sudenkuoppaa tullessaan hän kuuli ulinaa, ja
hämmästyi kovasti. Ruohottuneiden nuotionjäänteiden
vierellä kun istui tuo rähjäinen koira häntä heiluen
ja kulkurin hattua suussaan
roikottaen.
Meillä on toisinaan tapana pyrkiä tekemään oman
päämme mukaan, ja vaellella omia reittejämme, lähimmäisistä, Jumalasta tai
hänen tahdostaan piittaamatta. Jeesus on kuitenkin
uskollinen: Hän odottaa
meitä luokseen, vaikka me

harhailisimme missä. Ja jos
me jonain päivänä päädymme syystä tai toisesta palaamaan harhateiltämme hänen
luokseen, voimme olla varmoja että löydämme hänet
odottamasta. Hän ottaa meidät avosylin vastaan, korjaten monia harhateidemme
aiheuttamia töppäilyjä. Jeesuksella on kyllä aikaa odottaa, mutta onko meillä?
Isto Iipola

pavoittoja otetaan hyvillä
mielin vastaan ennakkoon
kirkkoherranvirastossa ja
diakoniatoimistossa.
Klo 15.00 Lastenteatteri ”Sananjalka” toteuttaa näytelmän, joka sopii
kaiken ikäisille lapsille
ja lapsenmielisille.
Ohjelma jatkuu teatteriesityksen jälkeen välittömästi YV-jumpalla. Laulava pastori säveltää hyräillen välipalaksi popcornia. Partio järjestää oman
toimintansa aktiviteetteja.

Keppihevosrata juoksuttaa
villivarsoja pitkin pihoja.
Katuliituja on saatavilla ja
niitä voi testata seurakuntakodin turvallisessa pihapiirissä.
Itsepalvelukirpputoripöydät ovat käytettävissä seuraavin periaattein.
Jokainen myyjä kantaa
omin pienin käsin pöytänsä pihalle ja tuo sen sitten
samaan paikkaan takaisin,
kun pöytä on putsattu,
mistä sen on ottanutkin.
Pöydälle voi tuoda omia

helatorstaina 5.5.2016
Perinteinen KEVÄTRETKI palaa uusin voimin. Aikoinaan
suosion saavuttanut kirkkojen kierros toteutetaan tänä
vuonna HELATORSTAINA 5.5.

Totuttuun tapaan VUORISEN LIIKENTEEN bussi lähtee
Loimaan torin pysäkiltä kello 7.00 ja saapuu Katinhännän ja Ypäjänkylän seurojentalon (n. 7.15) kautta
Ypäjän kirkolle, mistä auto lähtee kello 7.30 ajaen
Jyvämäen kautta Palikkalaan (Seo). Matka jatkuu Lahden kautta Nastolaan. Nastolan kirkossa osallistumme
jumalanpalvelukseen, jossa saarnaa Ypäjän kirkkoherra
Vesa Parikka.

Kirkon jälkeen suuntaamme Pajulahden Urheiluopistolle,
jossa ruokailemme. Viivähdämme alueella noin 1,5 tuntia, jokainen voi itsenäisesti tutustua alueeseen ja nauttia
kevätauringon paisteesta, mikäli sää sallii. Iltapäivällä
matka jatkuu kohti Elimäkeä ja Pernajaa, joissa molemmissa kirkoissa esittely. Kahvitaukoa pidämme jossakin
sopivassa paikassa.
Tälle uudistuneelle KIRKKOJEN KIERROKSELLE on
hyvä ottaa mukaan säänmukainen varustus, iloinen mieli
ja kuluihin 45 e / hlö. Muista mainita ilmoittautuessa erikoisruokavaliosta sekä mistä tulet kyytiin.

Lähde katsomaan, kuinka Ypäjää etelämpänä kevät edistyy. Ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon
040 804 9253 (virka-aikana) tai Keijo Leppänen
050 363 6624. Lisätietoja matkanjohtaja Keijolta.
Paluu Ypäjälle noin klo 18 ja Loimaan suunnalta tulleet
hieman myöhemmin. Jumalanpalvelus ehtookirkkona
kello 19 Ypäjän kirkossa.
Ypäjän seurakunta

PERINTEINEN VAPPUTEMPAUS
Ypäjän seurakunnan perinteinen Vapputempaus toteutetaan lauantaina
30.4. klo 14.00 seurakuntakodilla ja sen ympäristössä.
Munkkeja paistetaan,
kahvia ja simaa tarjotaan
jo ennen teatteriesityksen
alkua. Silloin kannattaa
tulla hetkeksi istumaan ja
ihmettelemään paikallisen
kahvilan elämänmenoa
seurakuntakodin lipan alle. Arpajaiset ovat kaiken
aikaa menossa, myös ar-

KIRKKOJEN
KIERROS

!

tavaroita myyntiin ja myydä ne siinä täysin omaan
piikkinsä. Ilmoittautumisia ei tarvita! Toivottavaa
vain on, että myyjän yritys on kannattava ja saa
kulunsa peittoon. Pöydän
vuokra on 5,00 euroa, joka
vipataan Terhille puhtaana
käteen.
Tervetuloa viettämään
yhteistä iloista päiväämme! Tämä kaikki tapahtuu
tämän Vuoden 2016 Yhteisvastuun hyväksi.
Terhi Hakala-Vappula

YPÄJÄN SEURAKUNTA
PÄIVÄKERHOON ILMOITTAUTUMINEN
Syksyn 2016 kerhoryhmien järjestelyjen vuoksi tarvitsemme
seuraavat tiedot lapsestanne 24.5.2016 mennessä. Päiväkerhoon pääsevät 3–5-vuotiaat lapset. Tänä vuonna 3 vuotta
täyttävät voivat aloittaa syksyllä kerhon. Jo kerhoa käyviltä riittää sanallinen ilmoitus päiväkerhoon, elleivät tiedot ole muuttuneet. Kerhomaksu 3-v 15 e ja 4–5-v 30 e/vuosi, sisaralennus
5 e. Lisätietoja saa päiväkerhosta puh: 040 804 9252 / Laila
Moisander maanantai-torstai klo 9–15 välisenä aikana.
Sukunimi __________________________________________
Etunimet __________________________________________
Syntymäaika _______________________________________
Huoltajan nimi ______________________________________
Lähiosoite _________________________________________
Postinro __________Postitoimipaikka ___________________
Puh. _________________________
Lastasi kerhosta hakevan henkilön/ hoitajan nimi __________

Gospelkuoro Elävät kivet
Elävät kivet on Helsingin
Evankelisten opiskelijoiden
gospelkuoro. Kuoroon kuuluu noin kaksikymmentä
laulajaa ja bändi (piano, kitara, basso, rummut). Kuorolaiset ovat pääkaupunkiseudulla asuvia ympäri
Suomea kotoisin olevia eri
alojen opiskelijoita. Toiset
ovat jo valmistuneet ja siirtyneet työelämään.
Elävien kivien johtaja on Sari Pyykönen. Sari
opiskelee kirkkomusiikkia
Sibelius-Akatemiassa. Hän
on seitsemäs kuoronjohtaja
kuoron 24-vuotisessa historiassa.
Kuoron ohjelmisto on
suurimmaksi osaksi omaa,
kuoron nykyisen johtajan
sekä aiempien johtajien ja
kuorolaisten käsialaa. Ohjelmistossa on sekä menevää musiikkia, että herkkiä

ja koskettavia lauluja. Kuoron musiikissa kuuluu ilo
laulamisesta, laulujen sano-

masta sekä mahdollisuudesta viedä sanomaa Jeesuksesta laulamalla eteenpäin.

_________________________________________________

Kuorolla on vuosittain
muutamia omia konsertteja, ja lisäksi olemme usein
laulamassa myös jumalanpalveluksissa. Ulkomaanmatkoja on tehty Ruotsiin,
Unkariin, Venäjälle ja Viroon. Kuoro on myös tehnyt
viisi levyä: ”Elävät kivet”,
”Riemulähteellä”, ”Suuri
Hän on”, ”Joulu” ja ”Rajapyykkejä”. Lisäksi vuonna
2012 ilmestyi kokoelmalevy Mosaiikki.
Konsertti Ypäjän kirkossa sunnuntaina 10.4.2016
klo 18.00. Kuoro tuo tullessaan illan ohjelma-esitteen
jaettavaksi, mutta se ei ole
maksullinen. Tilaisuudessa
kerätään kolehti Ypäjän seurakunnan lähetystyölle Keniaan ja Thaimaahan. Iltatee
tai kahvi olisi tarjolla myös
konserttiväelle seurakuntaVesa Parikka
kodissa.

____________________Puh. __________________________
Onko lapsellanne allergia tai jokin sairaus, joka pitää ottaa
huomioon kerhoaikana?
_________________________________________________
_________________________________________________
Saako lastanne kuvata/videokuvata kerhossa ja käyttää kuvia
esim. lehdissä ja srk:n tilaisuuksissa esim. perhekirkot/ juhlat?
Kyllä __________ Ei_________
Saako lapsenne kuvia käyttää seurakunnan internet kotisivuilla?
Kyllä __________ Ei_________
Saako lapsenne osallistua päiväkerhon järjestämiin retkiin,
joista ilmoitetaan erikseen kerhovihkossa? Kyllä____ Ei ____
Saako lapsenne nimen antaa kerhokuvan kerhokavereille?
Kyllä __________ Ei_________
Mitä toivotte päiväkerhotoiminnalta? ____________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Huoltajan allekirjoitus _______________________________
_________________________________________________
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Vapputempaus
kaiken ikäisille
Seurakuntakodilla lauantaina

30.4.2016

klo 14.00 –
Ohjelmassa mm.
Perinteinen munkkikahvila
Klo 15 Lastenteatteri ’Sananjalka’
Yhteisvastuujumppa
Katuliidut
Partion toimintaa
Keppihevosrata
Arpajaiset
Laulavan pastorin popcornia
Yhteisvastuun hyväksi
Ypäjän seurakunta

Ypäjän Riistamiehet ry:n
vuosikokous 13.3.2016
Risto Rantanen jatkaa Ypäjän Riistamiesten puheenjohtajana ja Helga Tuura
toimii sihteerinä. Johtokuntaan yhdistys valitsi Simo
Kankareen, Juho Rantasen,
Hannu Saarikosken ja Janne
Hakamäen.
Toiminnantarkastajina
toimivat Martti Perho ja
Pauli Perho, varalla Marko
Erkkilä ja Taisto Kuusinen.
Kylänvalvojiksi valittiin
Ypäjänkylään Simo Kankare ja Jouni Mäkilä, Perttulaan Tero Reiman, Kartanonkylään Markku Nummela, Varsanojalle Markku
Nummela, Mannisiin Raimo
Alkki ja Jyrki Uutela, Kuusjoelle Janne Hakamäki ja
Paavo Hakamäki, Levälle
Juhani Leppälahti ja Jussi
Pietilä, Palikkalaan Kalevi
Korpela ja Tomi Tuura sekä
Saarikkoon Markku Salmi
ja Markku Mäkelä.

Kenneltoimikunnan vetäjänä toimii Sisko Nurminen.
Ampumatoimikunta/kivääri
vetäjänä Kari Tuura, ampumatoimikunta/haulikko
vetäjinä Erkki Heikkilä ja
Janne Hakamäki.
Riistanhoidosta vastaa
Sauli Salmi. Riistakolmion
vetäjänä on Erkki Fabritius. Riistapäällikkö on Juho
Rantanen. Kotisivutoimikunta: Sisko Nurminen.
Riistapäällikkö Juho Rantanen kertoi riistatilanteesta.
Pienpetokanta on pysynyt
ennallaan verotuksesta huolimatta. Ilveksistä on tehty
havaintoja, ja myös susia
on liikkunut alueella. Hirvet ovat lisääntyneet. Peuroja on saman verran kuin
edellisenä vuonna. Metsäkanalintujen kannat eivät ole
edelleenkään kasvussa.
Sihteeri

SPR:n Ypäjän osaston

HAAVIN AAMUT
kevään ajan
VETERAANITUVALLA

Haavin aamut, kaikille ypäjäläisille tarkoitetut avoimen toiminnan aamupäivät keskiviikkoisin ja torstaisin, ovat SPR:n Ypäjän
osaston hoidossa. Haavin aamun vetäjinä toimivat kuntouttavassa työtoiminnassa olevat toimeliaat naiset. Koska Haavi on
remontissa, olemme siirtyneet Veteraanituvalle ja kierrätyspiste
on toistaiseksi suljettu.
SPR:n tarkoituksena on edelleen kehittää Haavin aamujen toimintaa. Tarjolla on kahvia ja voileipiä sekä mukavaa seuraa.
Halukkaat voivat tehdä käsitöitä ja askarrella, toisinaan leivotaan
yhdessä.
SPR toivottaa kaikki vanhat ja uudet kävijät sydämellisesti tervetulleiksi Haavin aamuun Veteraanituvalle keskiviikkoisin ja
torstaisin kello 9–11.30.
Lisätietoja: S
 atu Leppälahti p. 050 363 0508 tai
Eeva Mikkola
p. 050 370 6867.

Talouden tasapaino
Kun eletään maaliskuun
loppua, eletään kuntakentässä tilinpäätösten valmistumisen aikaa. Niinpä
Ypäjälläkin kunnanhallitus
saa allekirjoitettavakseen
toimintavuoden 2015 tilinpäätöksen seuraavassa kokouksessaan heti pääsiäisen
jälkeen. Tämän jälkeen tilinpäätös toimitetaan tarkastuslautakunnalle, ja viime
vaiheessa valtuusto saa sen
käsiteltäväkseen. Valtuustokäsittelyn tulee tapahtua
ennen kesäkuun loppua.
Viime vuosi oli kunnassamme kohtalaisen vakaan
talouden aikaa. Saadut tulot
riittivät varsin hyvin kattamaan menot (vuosikate siis
positiivinen), ja myöskin
poistot saatiin hyvin katetuksi. Tulosta on pidettävä hyvänä. Lainakanta on
edelleenkin alhainen, vaikka toki lainamäärä asukasta kohden laskettuna vähän
kohosikin. Asukasta kohden
laskettua velkaa kunnalla
on hivenen yli tuhat euroa.
Se on maamme mittapuussa
vähäinen. Keskimärin kuntien asukkaiden velkataakka
on jo lähes kolminkertainen
omiin lukuihimme verrattuna.
Suomen
kuntakentän
ajankohtaisasioihin kuuluu
pitkäksi venynyt sosiaali- ja
terveyden huollon uudistus

(sote-uudistus), jolle ei helpolla näytä loppua tulevan.
Kun siihen samaan kokonaisuuteen lisätään itsehallintoalue- eli maakuntauudistus,
ollaan aikamoisen savotan
kanssa tekemisissä. Näihin
päiviin asti sote-uudistus on
kohta kestänyt kymmenisen
vuotta eikä loppua ole vieläkään nähtävissä. Tuskin
kovin radikaalia käytännössä ehtii toteutumaan ennen
2020-lukua. Aika näyttää.
Meillä täällä Forssan seudulla on edetty rivakammin, oma Forssan seudun
hyvinvointikuntayhtymämme eli kansanomaisemmin
hyky on ollut toiminnassa
jo vuoden 2014 alusta alkaen. Eli lyhyesti todettuna,
täällä sote-integraatio (sosiaali- ja terveydenhuollon
yhteensovittaminen) on jo
toteutettukin. Tässä asiassa
valtiovalta voisi ottaa esimerkkiä Forssan seudusta.
Kieltämättä on tunnustettava, että omaa malliamme on
esimerkkinä käytettykin.

Maankäytön
mahdollisuudet
Yrittäjyys
Tärkeäksi viime vuoden toi-

minnoissa on nähtävä kaavoituksen kova etenemisvauhti. Näin luodaan edellytyksiä uusille toiminnoille

tai myöskin nykyisten toimintamallien vahvistamiselle. Ypäjän Palikkalan
osayleiskaava, Honkalan
hevosalueiden asemakaava
aivan keskustaajaman läheisessä tuntumassa on jo
lähtenyt toteutumaan. Tyrinselän tuulivoimakaava
on saanut vahvistuksensa,
vaikka toki jälkimainingit
käyvätkin vähän korkeina.
Yrittäjyyteen ja sitä kautta työllisyyteen on jatkossa
panostettava. Kunnan ja koko Forssan seudun väkiluku
on laskenut pitkään ja tilannetta tulee parantaa työllisyyden hoitoon, työpaikkojen syntyyn ja asumisviihtyvyyteen perustuvilla ratkaisulla. Yksi ongelma on
maantieteellinen sijaintimme kahden valtatien välissä.
Eritoten kymppitielle (Vt
10) on saatava tehostettua
toimintaa ja yrittäjyyttä. Palikkalan vahvistunut kaava
luo edellytyksiä tälle. Suora
tieyhteys Somerolle ja sitä
kautta pääkaupunkiseudulle
avaa uusia mahdollisuuksia.
Sitä kaipaa varmaan myös
oma vahvuutemme – hevostoiminnot.

Visio 2020
Kuntamme valtuusto hyväksyi joulukuussa 2015 Ypäjävision 2020 ja kuntastrate-

gian. Visio 2020 on lyhytsanainen, mutta ytimekäs.
Ypäjä on kansainvälinen,
hevosvoimainen ihmisen
paikka. Ypäjä on tyytyväisten asukkaiden arvostama,
laadukkaiden palvelujen vireä yrittämisen kunta Loimijokilaaksossa. Visiossa
kuvattujen näkemysten puolesta ja tavoitteidemme toteuttamiseksi teemme työtä.

Kunta 140 vuotta
Kesän Pertunpäivät elokuun
lopulla ovat samalla kunnan 140-vuotisjuhlat. Tätä
varten meillä on perustettu
juhlatoimikunta, joka yhdessä aktiivisten järjestöjen
ja kunnan kanssa ideoi ja
suunnittelee tapahtumia.
Voimme valoisin mielin
katsoa tulevaan, kuitenkin
tietoisena siitä, että maamme kuntakentän myllerrys
jatkuu kaiken aikaa. Varmaa
on se, että kuntien yhteistyö
lisääntyy luontevimmin lähimpiin naapureihin eivätkä
maakuntien rajatkaan muodosta estettä yhteistoiminnoille.
Näillä ajatuksille toivotan Ypäjäläinen -lehden lukijakunnalle hyvää kevään
odotusta.
Tapahtumissa tavataan
Vesa Ketola
kunnanjohtaja

YPÄJÄN KIRJASTON UUTUUSLUETTELO
1 Filosofia. Psykologia.
Rajatieto
Aron, Elaine: Erityisherkkä lapsi
Billmark, Mats: Elä enemmän,
stressaa vähemmän

86 – 89 Kirjallisuustiede.
Kielitiede. Kielet
Andersen, Jens: Astrid Lindgren: tämä päivä, yksi elämä
Säkeilyvaara : runouden käyttöopas

2 Uskonto
Hellsten, Tommy: Tähän olen
tullut: kirja merkityksen löytymisestä

Aikuisten kaunokirjallisuus

3 Yhteiskunta
Seppänen, Esko: Mistä Suomi
vaikenee?
5 Luonnontieteet.
Matematiikka. Lääketiede
Laaksonen, Juha: Utelias kettu
ja muita nisäkkäitä
6 Tekniikka. Talous. Käsityö.
Maa- ja metsätalous.
Kotitalous. Liiketalous.
Hassinen, Kirsti: Omat lampaat:
pienlampurin käsikirja
Väyrynen, Elina: Suuri kissatemppukirja: opeta kissallesi
hyödyllisiä taitoja, temppuja ja
tapoja
Ruutu, Sirkku: Työnohjaajan
opas
7 Taiteet. Liikunta
West, Taina: Tänä iltana Jukka
Puotila

84 Kertomakirjallisuus (J =
jännitys, E = eräkirjat, SF =
fantasia/scifi, R = rakkaus, S =
sota, NOV = novellit)
Ahern, Cecelia: Valintojen
opas(R)
Hiraide, Takashi: Kissavieras
Iggulden, Conn: Kolmen liitto
Iggulden, Conn: Veren perintö
Kinnunen, Tommi: Lopotti
Koivukari, Tapio: Unissasaarnaaja
Leon, Donna: Kultamuna (J)
Lipasti, Roope, Virtanen ja Euroopan historia
Lönnaeus, Olle: Pelivelka (J)
Moyes, Jojo: Jos olisit tässä
Ohlsson, Kristina: Lotus blues
(J)
Repo, Nina: Kompleksi
Roberts, Nora: Haaveiden ranta
(R)
Sipilä, Jarkko: Mies kuumasta (J)
Virtanen, Marja-Leena: Verho
85 Sadut. Kuvakirjat.
Sarjakuvat
Froeb, Lori: Kamu luontoretkellä

Bonelli, Gianluigi: Kuolema
sirkuksessa
Lasten ja nuorten
tietokirjallisuus
Hevoset: suuri tietokirja
Koirat: suuri tietokirja
Swinney, Nicola Jane: Hepat ja
ponit: hevosystävän kirja
Makumatka: reseptejä maailmalta
Pohja, Kati: Keittiön helmet: 29
herkullista välipalaa
Pohja, Kati: Kääk, välipalaa: 32
Akun suosikkireseptiä
7 Taiteet. Liikunta
Minecraft: pelaajan kirja
Lasten ja nuorten
kaunokirjallisuus
(H=hevoskirja, SF=scifi ja
fantasia, K=kauhu,
NA=nuorille aikuisille)
Das, Mintie: Kuohuva maailma
Hagmar, Pia: Klara ja vaikea
valinta (H)
Hallberg, Lin: Ystävät yhdessä,
Sinttu (H)
Heinonen, Henna Helmi: Miisa
ja jääprinsessa
Jansson, Anna: Kummitustalo
Jansson, Anna: Merirosvosaari
Kallioniemi, Tuula: Risteys
Kinney, Jeff: Neropatin päiväkirja : 9 : Reissussa rähjääntyy
Lindgren, Astrid: Melukylän
lapset

Lähteenmäki, Laura: Nutcase
(NA)
Maskame, Estelle: DIMILY –
rakastan: did I mention I love
you?(NA)
Palviainen, Jukka-Pekka: Tarpeeksi reilua (NA)
Riddell, Chris: Ada Gootti ja
kuoloa kamalammat kestit
Tiitinen, Esko-Pekka: Dadakissa ja Populuksen popcornit
Tolonen, Tuulikki: Mörkövahti
Williams, David: Gangsterimummi
85 Sadut. Kuvakirjat.
Sarjakuvat
Forssén Ehrlin, Carl-Johan: Kani joka tahtoi nukahtaa: nukutussatu kaikille iltakukkujille
Driscoll, Laura: Kuka olen?
Driscoll, Laura: Nyt lasketaan!:
luukkukirja
Dworkin, Brooke: Silitä eläimiä
Flygare, Ingrid: Liian pieni Putti
Kaichi, Keiko: Herra Karhun
eläinparaati
Weninger, Brigitte: Oppiminen
on hauskaa
Wilson, Karma: Kalle-karhu
tahtoo lisää
Paljon uusia äänikirjoja
ja elokuvia!
www.lounakirjastot.fi
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Palikkalan Kottaanojan Dragonoff-suku
Raimo Mäntylä Helsingistä lähetti Ypäjäläiselle tietoja palikkalaisesta Dragonoff-suvusta, johon hän itsekin lukeutuu.

Palikkalan Kottaanojan alueella ja lähiympäristössä
oli 1940-luvulla paljon torppia ja mökkejä, joita yhdisti
Dragonoff-suku. Näitä olivat:
Kivirasintiellä Kivirasi*, Laine, Sarkakallio, Saarikkomäki*, Mäkilä, Virtanen (hävitetty), Ahola ja Mäntylä*.
Kivenkorvantiellä Juhola.
Hyrsynkulmantiellä Kuoppala*, Peltomäki*, Ojala*,
Kansakoulunopettajan perhe, Luukkala, Sillanpää, Takala*, Rajala, Montti/Rantanen, Suoranta ja Huhtalava.
Tähdellä merkityt asunnot ovat 2000-luvulla edelleen suvun hallinnassa.

Suvun kantaisä sotilas
Michel Dragonoff, s1772,
muutti silloisen Perttulan
kappelin Palikkalan kylään
vuonna 1790. Hän oli tullut
Puolan maalta Kustaa III:n
sodan aikana.

palveli
Hämeenlinnan
Tarkk’ampujapataljoonassa
vuosina 1880–1883. Samoihin aikoihin Hämeenlinnassa palveli Palikkalasta myös (Oskari?) Antinoja. Juho Mäntylä avioitui
8.6.1886 Gustava Josefina

Raimo Mäntylän isoisä,
tarkk’ampuja Johan (Juho)
Josefinpoika Dragonoff
(s. 28.7.1860 Perttulassa,
k. 13.7.1929 Ypäjällä) otti myöhemmin sukunimen
Mäntylä. Johan Dragonoff

Hermannintytär Grannin
kanssa (s. 17.4.1861 Jokioisilla, k. 20.9.2921 Ypäjällä).
Oheisissa valokuvissa
näkyy Kottaanojan maisemaa sekä Palikkalan Mäntylän talo.

Ypäjän Yllätyksen tarjoamat pt-palvelut
kesäkuusta lähtien
Hinnat sisältävät ALV 24 %
1. Ruokavalio
70 €
(sis. ruokapäiväkirjanpidon, opastuksen, lisäravinteet)
2. Kuntosaliohjaus 60 min
60 €
(sis. henkilökohtaisen kuntosalitreeniohjelman)
3. Ruokavalio & kuntosaliohjaus 60 min

Lomitusoppaat maatalousyrittäjien ja
turkistuottajin lomituspalveluiden
yhdenmukaistamiseksi
Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalveluiden lakiuudistus tuli voimaan vuoden alussa.
Maatalousyrittäjien 26 päivän vuosilomaoikeus
säilyi ennallaan. Maatalousyrittäjien eläkelaitos
(Mela) ohjaa lomituspalvelulain mukaista käytännön
toimintaa ohjeistamalla lomituksen paikallisyksiköitä. Yhdenmukaisen soveltamiskäytännön varmistamiseksi lakiuudistukseen liittyvät soveltamisohjeet
on tänään annettu paikallisyksiköille.
Oppaissa avataan lain ja
asetuksen sisältöä yhdenmukaisen soveltamislinjan
varmistamiseksi. Tietyiltä
osin opas myös tarkentaa
lainkohtia soveltamisen
helpottamiseksi. Melan
hallituksen valitsemat ratkaisutoiminnan valtuutetut
ovat läpikäyneet oppaiden
sisällön ja hyväksyneet ne.
Valtuutetut edustavat vakuutettuja, ministeriötä ja
Eläketurvakeskusta.

Uuden lain tuomia
muutoksia

Lomituspalveluihin on oi-

keus, kun yrittäjällä on pakollinen MYEL-vakuutus
ja kotieläinyksiköitä on
vähintään kuusi (6). Tämä yksikkörajoite koskee
myös turkistuottajia. Mikäli eläinmäärä vaihtelee,
voi lomitusta hakea, kun
yksikkömäärä täyttyy lomituksen aikana. Kasvinviljelijät eivät jatkossa saa
sijaisapua.
Itse järjestettyä lomitusta ei korvata esimerkiksi,
jos lomittaja on työsuhteessa maatalousyrittäjään,
toimii saman tilan yrittäjä-

nä tai on tilan yrittäjän perheenjäsen. Tämä muutos
koskee myös turkistuottajien lomituspalveluita.

Keskustelua
herättäneet asiat
Opas tarkentaa esimerkiksi
työkyvyttömyyden vuoksi annettavan sijaisavun
myöntämistä. Ilman päivärahatodistusta voi sijaisapua saada sairauden
tai tapaturman sattuessa
enintään 20 päivää kalenterivuodessa. Pidemmäksi ajaksi sijaisapua voi
saada myös myönteisen
työkyvyttömyyspäivärahapäätöksen perusteella.
Huomion arvoista on, että
myönteinen päivärahapäätös samalla ajalle vapauttaa jo käytetyt 20 päivää
uudelleen käytettäviksi.
Päiväraha-aikaan sisältyvä
omavastuuaika ei kuluta 20

päivän saldoa. Oppaassa
todetaan myös, että TYKja ASLAK-kuntoutuksen
ajalta on mahdollisuus saada sijaisapua.
Lomittajat hoitavat jatkossa vain välttämättömät
päivittäiset kotieläinten
hoitotyöt. Päivittäisillä
hoitotöillä tarkoitetaan töitä, jotka ovat päivittäisiä
tai ainakin säännöllisiä ja
siten toistuvia, että ne käytännössä osuvat jokaiseen
vuosilomajaksoon. Lisäksi
niiden tulee kuulua lomitettavan yrittäjän tehtäviin.
Paikallisyksikön järjestämässä lomituksessa lomittajan työpäivät voivat olla
myös tavallista pidempiä
liittyen esimerkiksi poikimisaikaan.
Lomitusoppaat (Lomitusopas ja Turkistuottajien
lomitusopas) ovat luettavissa Melan nettisivuilla
(mela.fi).

110 €

4. 3 kk/ 6 kk/ 12 kk
valmennuspaketit;
370 € / 650 € / 1100 €
(sis. alku- ja loppumittaukset sekä kuntotestit,
salitreeniohjelman, ruokavalion, sähköpostitukipalvelun koko valmennuspaketin ajan,
yhteistreenejä / tapaamisia)
– 3 kk – 6 tapaamista/treeniä
– 6 kk – 12 tapaamista/treeniä
– 12 kk – 16 tapaamista/ treeniä
5. Lisätapaaminen/treeni/ohjaus
valmennuspaketin yhteydessä

50 €

6. Pienryhmävalmennus
3 kk (5–6 hlö)
150 € / hlö / 3 kk
(sis. alku- ja loppumittaukset sekä kuntotestit,
ruokavalion, henkilökohtaisen kotitreeniohjelman,
1krt / vko tapaaminen / treeni)
6. Kuntosaliohjaus ryhmälle 60 min
(max. 8 hlö)

10 € / hlö

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

Ikäihmisille ohjausta, neuvontaa ja
apua esim. hakemusten täyttämisessä

Palveluohjauksen päällikkö Marjatta Palojärvi tavattavissa Ypäjän kunnantalolla sosiaalitoimiston tiloissa
seuraavina aikoina klo 12–15:
12.4.2016
23.5.2016
20.6.2016
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
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Nurkkakuntalainen

Luonnostaan
keskittämisestä
Kevät alkoi todenteolla ja nyt
vaan odotellaan uusia kevään
tuulahduksia. Luonnon kasvuvoiman näkee tulppaaneista, jotka työntävät versojaan,
vaikka ne ovat vielä osin lumen peitossa. Kevään lämpöä ja aurinkoa on odotettu
kuukausikaupalla, kun syksystä ja loskasta ei tuntunut
tulevan loppua. Sitten kun
odotettu kesä tulee kevään
perään, pelkää, että kohta se
on taas ohi. Kaipa vain pitäisi löytää jokaisesta vuodenajasta hyvät puolet ja nauttia
siitä, mitä ikkunasta näkyy.
Pääsisi ihminen siten vähän
helpommalla.
Valtakunnan tason uudistusten kanssa pitäisi kai suhtautua samalla tavalla. Kai ne
päättäjät hyvää tarkoittavat ja
osaavat hommansa. Välillä
ihmettelee sitä henkien taistoa uudistusten kiemuroissa.
Luonnonkierrolle me emme
voi paljoakaan, mutta poliittisille päätöksille kylläkin.
Tällä hetkellä taistelee
kaksi suuntausta: hajauttaminen ja keskittäminen.
Luonnonsuojelussa, vaikkapa ilmaston lämpenemisessä
kaikki ovat yksimielisiä toimenpiteistä kielteisen kehityksen estämisestä. Liian vähän puhutaan keskittämisen
ehkäisemisestä, vaikka siihen
pitäisi suhtautua luonnonsuojelun tavoin. Suomessa
ollaan keskittämässä kaikki
hyvä viiteen kasvukeskukseen. Siksi meidänkin maakunnasta on tulossa ohikulkupaikka. Väki pakkaantuu
pikku hiljaa työpaikkoineen
muutamaan suurkaupunkiin.
Kasvukeskuksissa oireillaan
väkiluvun kasvun haitoissa,
mutta kuitenkin siellä tuntuu
hyvältä se vallan kasvu, mikä uusilla asukkailla saadaan.
Muuttotappioalueista on luotu itsestäänselviä häviäjiä.
Näin ei tarvitsisi olla, vaikka
tietty väestönmuutos onkin
hyväksyttävissä. Kehitys on
paljolti itse aiheutettua luonnon saastuttamisen tavoin.
Soteuudistuksen tiimoilta
on huomattu, miten aatteet
törmäävät toisiinsa ja viisautta löytyy joka lähtöön.
Se on vähän kuin tulevai-

suudentutkijat. Parin lauseen
jälkeen pystyy päättelemään,
mitä puoluetta he kannattavat. Meidän seutulaisilla
on ollut täysi työ perustella
valtakunnan päättäjille, että
täällä heidän tavoittelemansa
uudistus on jo pääosin tehty. Siellä puhutaan kuvista
ja meidän mallimme ei tahdo
sopia siihen isoon kuvaan.
Sitran suunnitelmissa voitaisiin lakkauttaa lähes kaikki
terveyskeskuksemme ja samalla olisi tarpeeton keskussairaalan päivystyskin. Uudistus aiheuttaisi kuulemma
vain muutaman minuutin
matka-ajan pidennyksen. Sanon vaan, ettei mitään järkeä
viisaiden pohdinnoissa.
Keskittäminen on ketjureaktio. Jo pienillä paikallisilla päätöksillä aloitetaan
tapahtumasarja palvelujen
huonontamisen suuntaan.
Päätöksenteossa löytyy sitä kyseenalaista viisautta
ja monenlaista perustelua
keskittävän uudistuksen toteuttamiseksi. Meidän tulisi pitää kuitenkin päät kylminä ja miettiä siirtojemme
merkitystä. Monta kertaa ne,
jotka tietävät asioista kaikkein vähiten, pitävät asioista
kaikkein eniten meteliä ja haluavat kaikkein eniten päättää asioista. Keskittämisen
periaatekeskustelua käydään
tällä hetkellä esim. Tammelan kylissä. Siellä kylistä on
pyritty luomaan yhteisöllisiä
keskuksia. Saa nähdä miten
suuri vaikutus riitaisella koulu-uudistuksella on asukkaiden johtopäätöksiin pidemmällä aikavälillä.
Itse olen sitä mieltä, että
asioiden ollessa tasan kahden
vaiheilla valittaisiin se vähemmän keskittävä vaihtoehto. Yleinen suuntaus näyttää
tällä hetkellä olevan kuitenkin se, että kun ei tiedetä mitä pitäisi tehdä, keskitetään.
Nyt on kuitenkin paikallaan keskittää ajatukset kevääseen ja kesään. Painotetaan sitä yhteisöllisyyttä, johon vahva ypäjäläinen identiteetti perustuu.
Mukavaa kevättä Ypäjäläisen lukijoille!
Markku Leppälahti

Työpaja Vieteri
Ypäjällä 22.2.2016 avattu
työpaja Vieteri tukee nuorten ja pitkäaikaistyöttömien
työllistymistä ja kouluttautumista. Moniammatillista
verkostoa hyväksikäyttäen
tuemme asiakkaiden elämänhallintataitoja ja motivaatiota. Toimimme yhteistyössä
Jokioisilla syksyllä 2015 avatun työpaja Veturin kanssa.
Tehdäksemme itseämme ja
toimintaamme tunnetuksi toivotamme teidät tervetulleiksi
osoitteeseen Muuntajantie 3

A3 keskiviikkona 4.5. klo
9-12.30 välisenä aikana, jolloin ovemme ovat auki kaikille kiinnostuneille. Tutustu
myös Facebook-sivuihimme
”Ypäjän työpaja Vieteri” ja
käy kommentoimassa ja ideoimassa.
P.S. Jos sinulla on ylimääräisiä huonekaluja (tuoleja,
pöytiä ym.), ota yhteyttä työpajaohjaaja Matti Syrjälään
puh. 050 371 3817.
Tervetuloa tutustumaan, toivoo
Vieterin väki

VARSANOJAN VAIHEILTA
Monenlaisia hupaisia pieniä
sattumuksia tulee mieleen, kun
alkaa vanhoja muistelemaan.
Tässä kerrotut asiat ovat todella tapahtuneet. Ne eivät ole olleet pienen ihmisen maailmassa tärkeimpiä asioita ja ovat
siten olleet unohduksissa.

Siihen aikaan oli nuoremman väen huvina käydä
kylän taloissa joulumuoreina. Olimme taas kerran
koonneet noin puoli tusinaa
käsittävän kirjavan joukon
joulumuoreja. Siihen kuuluivat meikäläisen lisäksi ainakin Raaskan Liisa ja Matti ja muutama muukin vielä.
Kävimme illan hämärtyessä
Maantiekulman taloissa ja
menimme Hakalaan. Siellä
oli askareet jo tehty ja perhe
istui pirtissä. Talon isäntä
tutkiskeli meidän joukkoamme ja kysyi sitten joltakin pojalta, että ”kukas sinä
olet”. Joku koiranleuka joukosta vastasi, että ”Uudentalon Vihtori”. Kuului hillittyä hihitystä, mutta ei sen
kummempaa. Sitten osoitettiin minua: Kukas sinä olet?
Taas joku joukosta lohkaisi,
että ”se on Miina-vainaa”.
Silloin oli pakko jättää piparkakut saamatta ja rynnätä pihalle. Tämä kaikki
tapahtui täysin spontaanisti
ja ainakin minulle täytenä
yllätyksenä.
Kun olin toisella kymmenellä, sain käydä puintipäivinä naapureissa töissä.
Minun tehtävänäni oli tavallisesti toimia ruumentyttönä, mikä oli puintihierarkian
alin tehtävä. Kerran olimme
taas puimassa ja puinnin

jälkeen lähdimme saunaan.
Miehet olivat jo käyneet
saunassa ja sitten oli naisten vuoro. Talon sauna oli
vähän matkan päässä pihapiiristä ja se oli melko tilava sekä eteisen että saunan
osalta. Talon isäntä vielä
vilvoitteli suuressa eteisessä. Hän viittasi meitä vain
menemään saunan puolelle.
Sujautimme vaatteet oven
raosta penkille ja aloimme
heittää löylyä. Hetken päästä alkoi eteisestä kuulua aikamoista sadattelua. Isäntä
oli kookas mies ja hänellä
oli voimakas ääni. Ihmettelimme, mikä aiheutti kyseisen sadatusten tulvan. Asia
selvisi vasta jälkeenpäin.
Hän oli pimeässä eteisessä
ottanut erehdyksessä erään
neiti-ihmisen housut ja yrittänyt kiskoa niitä jalkoihinsa. Ne olivat oikein sellaiset
vanhanaikaiset luukkuhousut. Eihän siitä mitään tullut, jolloin isäntä hermostui
ja lähti pelkän pyyhkeen
kanssa sisälle. Asian selvittyä me saunaan jääneet vasta uskalsimme nauraa.
Saunasta tuli mieleeni eräs toinen tapaus. Olin
kylässä äitini lapsuuden
kodissa Mannisissa. Siellä
talossa oli savusauna. En
ollut savusaunaan tottunut,
enkä tiennyt, miten siellä
piti käyttäytyä. Kaikki meni
sen saunareissun osalta pieleen, ja olin saunasta tullessani aikamoinen nokipoika.
Ei auttanut muu kuin lähteä
takaisin saunaan ja visusti keskellä lattiaa jakkaralla
istuen pestä itsensä uudel-

leen lämpimällä vedellä ja
saippualla. Lähtihän se noki
lopulta pois. Hyväntahtoiset sukulaiset muistivat sen
saunareissuni pitkään.
Kerran taas oli puinti- tai
perunannostopäivä eräässä
talossa. Talossa asui myös
vanha isäntä. Kuten yleensä tällaisina päivinä, jolloin työväkeä oli tavallista
enemmän, emäntä apulaisineen oli laittanut ruokapöydän koreaksi. Pöydän ympärillä ruokaili toistakymmentä ihmistä. Vanhan isännän
paikka oli pöydän päässä.
Kun väki oli ottanut ruokaa,
siirtyivät tarjoiluastiat vanhan isännän kohdalle. Hän
otti ruokaa mitä otti. Ainakin hän otti kaikista astioista
lusikan, nuoli sen ja laittoi
siististi lautasensa viereen.
Asia selvisi, kun lusikoita
sitten santsikierroksella alettiin kaivata. Jostain emännät
hakivat uusia lusikoita.
Joskus mummolassa käydessäni ihmettelin mamman
ja papan puhekieltä. Siinä vilahteli ruotsinkielen sanoja
omalaatuisesti höystettyinä.
Niitä käytti etenkin mamma
Oli taltrikkia, fönsteriä, kartiinia, förkkeliä ja niin edelleen. Mamma oli Ylösmäen
tyttäriä. Eihän siihen aikaan
kaukaa naitu, koska ei ollut
käytettävissä kulkuneuvoja.
Ruotsinkieliset sanat olivat
tulleet jostakin. En kuitenkaan muista koskaan kuulleeni, että mamma olisi ollut
esimerkiksi kartanossa töissä tai vastaavaa. Pappa sen
sijaan oli kertonut tehneensä taksvärkkiä kartanoon.

Tässä, niin kuin monessa
muussakin asiassa harmittaa
se, että en aikanaan tullut
kysyneeksi vanhemmilta
ja isovanhemmilta asioista.
Jossain vaiheessa kysyminen on aina myöhäistä.
Pellavan ja myös kessun
viljely oli tyypillistä pulaajalle. Pellavaa viljeltiin
yleensä sellaisessa paikassa,
jonka lähistöllä oli jonkinmoinen lammikko. Se johtui
siitä, että maasta nostetut
pellavaniput laitettiin likoamaan lammikkoon. Liottamisen jälkeen pellavaniput
taas kuivatettiin. Vasta sitten
niitä voi ryhtyä työstämään
loukuttamalla, lihtaamalla ja kehräämällä langaksi.
Loukuttaminen oli miesten
työtä ja lihtaaminen sekä
kehrääminen naisten työtä.
Pellavalangoista kudottiin
monenlaisia pitovaatteita
ja kodin tekstiilejä. Jotkut
kokeilivat kessun viljelyä.
Se oli pellavaa vaativampi kasvi muun muassa siinä suhteessa, että se vaati voimakkaan maan. Kun
pellot yleensä lannoitettiin
karjan lannalla, oli kessun
viljelyssä käytettävä kanan
lantaa. Kyllä muutamat onnistuivat tuottamaan kessun
lehtiä. Niitä on jälkeenpäin
löytynyt kuivattuina talojen
vinteiltä.
Lapsuus oli monista
puutteista huolimatta hyvää aikaa. Oltiin tyytyväisiä
siihen, mitä oli saatavilla.
Mutta näistä lisää toisella
kerralla.
Hellevi Marjatta
Komonen

Ratsumestari avoinna
jokaisena päivänä
Ypäjän Hevosopiston ravintola- ja kahvilapalvelut
siirtyivät maaliskuun alusta lähtien FeedIn Oy:lle.
Hevosopisto keskittää toimintaansa hevosalan toimintojen pariin ja aloitti
yhteistyön ypäjäläisen yrityksen kanssa. Ravintola
Ratsumestari on uuden toiminnan keskipisteenä.
Ypäjäläinen FeedIn Oy
jatkaa majatalona sekä ravintolana toimineen Villa Emilian viitoittamalla
tiellä, joten paikallisuus,
kotimaisuus sekä itse tekeminen näkyy asiakkaan
lautasella.
– Ratsumestarissa sijaitsee pääkeittiömme ja se on
lounasasiakkaille avoinna
seitsemänä päivänä viikossa. Aamiainen lauantaina ja sunnuntaina sekä
päivällinen perjantaina ja

Ratsumestarin lounasbuffet on saanut kiitosta monipuolisesta valikoimastaan.

lauantaina myös jokaisella viikolla Ratsumestarin
tarjonnassa. Ypäjäläisiä
on mukavasti jo käynyt,
yrittäjä Minna Alakoski
kertoo ja toivottaa kaikki
ypäjäläiset tervetulleiksi.

FeedIn Oy hankkinut
uutta henkilökuntaa ja lisää kesän lähestyessä tullaan vain tarvitsemaan.
Keittiöpäällikkönä toimii
Jouko Siimesvaara, jolla
on vuosien kokemus Eu-

roopan ja Suomen keittiöistä. Viimeisimpänä Siimesvaara työskenteli Haikon Kartanossa.
Ypäjän Hevosopiston
toimipisteistä Ravintola
Ratsumestari ja Härkätalli,
sekä kilpailujen ja tapahtumien aikana auki olevat
ravintola- ja kahvilapisteet
siirtyivät FeedIn Oy:n toimitiloiksi. Hevosopistolle
jäi opiskelijoiden ruokapaikkana jatkava Oppilasruokala.
Tulevat kahvio- sekä
ravintolapalvelut pyrkivät
vastaamaan entistä paremmin nykypäivän ihmisten
vaatimuksiin ravintolaelämän suhteen. Muutos
antaa mahdollisuuden Hevosopistolle keskittyä hevospuolen täyspainoiseen
kehittämiseen.
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Wäärin käsityksiä

Leijonien Punainen Sulka
kerää varoja nuorisolle
Seitsemättä kertaa käynnistyvä Suomen Lions-liiton
varainhankinta-aktiviteetti
Punainen Sulka alkaa jälleen kymmenen vuoden
tauon jälkeen. Ensimmäisen
vuonna 1972 kampanjoidun
Punaisen Sulan ja kahden
näönsuojelukeräyksen kokonaistuotto nykyrahaksi
muutettuna kohoaa noin 46
miljoonaan euroon.
– Avustuskohteina ovat
olleet nuoret, lapset, sydänsairaat, vammaiset, veteraanit ja nyt keräämme
Suomen nuorisolle. Arviolta
noin 50 000 suomalaista on
syrjäytymisvaarassa tai ovat
jo syrjäytyneet yhteiskunnan laitamille. Tähän vaikeaan tilanteeseen haluamme
ojentaa auttavan kätemme,
Leijonien Punainen Sulkakampanjan toimikunnan puheenjohtaja oululainen Matti Tieksola kertoo.
Lions-liiton keräyskumppaneiksi on valikoitunut
seitsemän koko maassa toimivaa järjestöä, joiden kaut-

ta apu löytää perille. Nämä
järjestöt ovat Tukikummit,
Lasten ja Nuorten säätiö,
Partiolaiset – Scouter, ehkäisevää päihdetyötä tekevä
EHYT, nuorten mielenterveysseura YEESI, Näkövammaisten Liitto ja Aseman lapset ry:n Walkerstoiminta.

Toimintaa koko maassa
ja kaksikielisesti
Tieksolan mukaan mainitut järjestöt operoivat koko
maassa ja tuntevat nuorten
tarpeet. Näkövammaisten
liitto järjestää leirejä kuten
myös EHYT, Tukikummit ry hankkii saamillaan
rahoilla avun tarvitsijoille tarvikkeita ja välineitä,
Aseman Lapset ry laajentaa
koko maassa nuorten kahvilatoimintaa, YEESI ry auttaa nuoria matkalla itsenäisyyteen, Lasten ja Nuorten
säätiön keinot löytyvät taiteen parista ja Partio-järjestö
opettaa leireillään nuoria ottamaan vastuuta itsestä ja

lähimmäisistä.
Keräyksen teema on Tue
Nuorta Itsenäisyyteen.
Leijonien tavoitteet itsenäisyyden pitkällä polulla ovat
elämänhallinta, syrjäytymisen ehkäiseminen, mielenterveys ja päihteettömyys.
Yhteistyön edellytyksenä
on ollut juuri mainittujen
arvojen tukeminen. Keräystavoitteena on 5 miljoonaa
euroa.
– Pitää muistaa että emme
kerää rahaa leijonille, vaan
Suomen nuorisolle. Varat
luovutetaan
lokakuussa
2017 mainituille järjestöille.
Lisäksi on huomioitava että varoja lahjoittavat klubit
saavat palautuksena 25 %
tilittämästään summasta ja
tämä summa kohdennetaan
lahjoittajaklubin kotikunnan
nuorisotyötä tekevien järjestöjen toimintaan. Tämä on
Suomen Lions-liiton lahja
100 vuotta täyttävän ja itsenäisen Suomen nuorisolle,
puheenjohtaja Matti Tieksola jatkaa.

Taina Kuivamäki on my mind

Presidentti suojelee

Punainen Sulka-kampanjan
avajaisia vietetään Tampereella 19.3.2016, jonka jälkeen noin 900 klubia koko
maassa jalkautuu toreille ja
kentille sulka-liivit yllään ja
lippaat kädessään.
– Sulka-pinssit tulevat
menemään hyvin kaupaksi,
kun leijonat ja yleisö kohtaavat, Tieksola jatkaa.
Klubien aktiiviset jäsenet
ovat jo nyt kehitelleet mielikuvitusrikkaita tapahtumia,
joiden yleisötuloilla kampanjaa rahoitetaan tuotemyynnin ja muiden keräysten ohella. Kampanja päättyy kesäkuun lopussa 2017.
Punainen Sulka-kampanjan suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Anu Sironen Ypäjältä on vuoden
2015 urheiluhevoskasvattaja
Ratsujalostusliiton 5000 €
urheiluhevoskasvattajapalkinnon saaja on tällä kertaa
ypäjäläinen Anu Sironen.
Palkinnon tavoitteena
on tukea kotimaisia ratsuhevoskasvattajia ja aktivoida ratsuhevoskasvatusta.
Palkinto jaettiin Ratsujalostusliiton 90v gaalassa
19.3.2015. Anu Sirosen kasvatit Rascaldo, Santoya, Saraya ja San Quelle keräsivät

kansallisella tasolla kouluratsastuksessa 273 pistettä.
Mainittakoon että kaikki
neljä hevosta ovat saman
tamman, Quincyn (i: Quo
Vadis) jälkeläisiä.
Toiseksi urheiluhevoskasvattajapalkinnon pistekilpailussa tuli Eeva-Liisa
Penttilä. Hänen kasvattinsa
keräsivät vuoden aikana 246
ranking-pistettä. Kolmannelle sijalle tuli Anne-Maj

Sirpa Ryypön
kansainvälinen
menestys sai jatkoa

Grönroos- von Rettig 240,5
pisteellä, neljäs oli Prunex
Oy 236,2 pisteellä ja viides
oli viime vuoden voittaja
Pia Kiviranta 235 pisteellä.
Yhteensä pisteitä kertyi
kahdelletoista kotimaiselle
kasvattajalle, joiden kasvateista vähintään kolme kilpailee kansallisella ja / tai
kansainvälisellä tasolla ja
näistä hevosista vähintään
kolme on ansainnut vuoden

2015 aikana SRL:n laskemia ranking-pisteitä este-,
koulu- valjakko- tai kenttäratsastuksessa. Hevosten
enimmäismäärää ei ole.
Ratsujalostusliiton vuoden urheiluhevoskasvattajan
palkinnon toivotaan kannustavan kotimaisia kasvattajia
tuottamaan varsoja ja nuoria
hevosiaan yhä entistä tavoitteellisemmin kilparadoille.

Ypäjäläisen valokuvaaja Sirpa Ryypön 12-osainen
lapsikuvasarja palkittiin Federation of European
Photographersin arvonimellä EP. Ryyppö on ehtinyt
kerätä palkintoja alkuvuodesta niin koti- kuin ulkomailtakin. Vaikka Ryyppö arvostaakin palkintojaan
korkealle, niin rakkaus työhön ja
uskolliset asiakkaat vievät siitäkin voiton. Kansainvälisellä arvonimellä palkittu kuvasarja on nähtävissä
hänen kotisivuillaan www.sirparyyppo.fi

Se taisi olla kuuskytlukua,
kun rempseä Taina tuli opettajaksi meille Ypäjän Yhteiskouluun. Hän opetti kuvaamataitoa ja käsitöitä. Mekin
kollit saimme oppia kuvaamataidossa ja myöhemmin
käsitöissä.
Kuvaamataito oli silloin
uusi oppisuunta. Taisimme tehdä enemmän floppia
kuin oppia. Kuvaamataidossa
syntyi ”Picassoa” ja ”Salvador Dalia”. Käsitöissä Taina
opetti mm. pannulappujen
tekoa. Ketuille meni sekin
homma. Pannulapuista tuli

alhaalta kapeita ja ylhäältä
leveitä. No se ei ollut Tainan
vika. Taina toimi samaan aikaan 4h-kerhon vetäjänä. Oli
muutenkin Ypäjän julkku.
60-luvulla Ypäjälle saapui
rehtori Matti Kuivamäen velipoika Heikki Kuivamäki. Ei
aikaakaan, kun Heikki tapasi
silmänsä Tainaan. Se oli sitten menoa. Eikä aikaakaan,
kun vietettiin kihlajaisia.
Päätimme poikien kanssa
antaa kihlajaislahjan. Se mukaili Irwinin uutta levyä ”En
kerro kuinka jouduin naimisiin” ja meni näin:

Minut tunsi kaikki naiset Ypäjän
Ja minä kaikki naiset tietenkin
Charmia riitti vaikka jakaa muillekin
En tiedä minkälainen oli Casanova aikoinaan
Mut sanon teille vaan
Että jotain kyllä tiesin minäkin.
Mä vannoin etten koskaan mene naimisiin
En rahojani tuhlaa sormuksiin
En koskaan helly naisen kyyneliin
Mut surullinen on laulun loppu, arvaatko sen
Mä ostin sormuksen
Lopun laululleni silloin sanoin: tahdon.
_ _ _
Viime viikolla Taina ja Heikki viettivät kultahääpäiviään.
Heille onnea näin jälkikäteen.
Ottakaa opiksenne, siinä on sellainen pari
Olkoon kylmä tai vaikkapa vari
Niin kumpikin paikkansa ties.
Ypäjä on my mind
Keijo Wääri

Aikuissosiaalityön terveiset!

Tarvitsetko ohjausta tai neuvontaa etuuksista ja palveluista
tai toimeentulotukihakemuksen täyttämisessä?
Olen tavattavissa Ypäjän kunnantalolla parittomilla viikoilla
maanantaisin ja tiistaisin, parillisilla viikoilla torstaisin ja
perjantaisin.
Asiakkaita otan vastaan ajanvarauksella. Aika varataan
puhelinaikana, ma-ti ja to-pe klo 9-10, puh. 050 574 7730.
Ystävällisin terveisin
sosiaaliohjaaja
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Ypäjän koulujen ja päiväkodin
ruokalista viikoilla 14 – 16

Viikko 14
Maanantai: pyttipannu, tuoresalaatti, raejuusto
Tiistai: italianpata, punakaali-appelsiinisalaatti
Keskiviikko: kalaleike, perunat, kermaviilikastike, salaatti
Torstai: broilerikeitto, pehmeä leipä
Perjantai: palapaisti, perunat, salaatti tai kasvispalat
Viikko 15
Maanantai: makkarakeitto, pehmeä leipä
Tiistai: pinaattiohukaiset, salaatti, hillo
Keskiviikko: kirjolohikiusaus, tuoresalaatti
Torstai: jauhelihapihvit, perunat/perunasose, salaatti
Perjantai: kaalilaatikko, porkkanaraaste

Viikko 16
Maanantai: kalakeitto, ruisleipä
Tiistai: sianlihakastike, perunat, tuoresalaatti
Keskiviikko: lasagne, tuoresalaatti
Torstai: uunimakkara, perunasose, salaatti
Perjantai: broileririsotto, hedelmäinen salaatti
Ruokaan sisältyy päivittäin leipä, leipärasva, ruokajuoma
sekä tuore- tai muu lisäke.
Ruokalistassa ovat muutokset mahdollisia.
Viikoittainen ruokalistamme on katsottavissa myös
Ypäjän nettisivuilta osoitteessa:
www.ypaja.fi/kuntalainen/kouluruoka

Liikuntatapahtumia
KEVÄÄN KOKEILU!!!

PERHELIIKUNTAVUORO
PERTUNKAARESSA

lauantaisin
klo 12.00–13.00 5.3.2016 alkaen
Perheliikunta on tarkoitettu lapsille vanhempineen,
yhdessä liikkumiseen.
Miten vuoro toimii?
– vuorolla ei ole ohjaajaa
– tilaa ja välineet ovat käytössä touhuta ja temmeltää
(esim. temppuradat + sisäpelit)
–
paikalla olevat perheet suunnittelevat ja sopivat
toiminnan alussa yhdessä
– tilaa voidaan jakaa tekemisen ja kävijämäärän mukaan
– käytön jälkeen yhdessä siivotaan välineet ja vanhemmat vastaavat välineet paikoilleen
– tällä vuorolla lapset liikkuvat vanhempien kanssa ja
vastuulla, (ei vakuutuksia)
– 5 e/kausi/jäsen, 25 e/kausi/ei jäsen, (9 x maalishuhtikuussa)
– vuorolle haetaan vuorovastaavaa/-vastaavia, jotka
huolehtisivat salin ovet auki sekä kirjaisivat kävijät.
– lisätietoja Mirka / 050 355 9901
Järj. Ypäjän Yllätys

YPÄJÄN YLLÄTYKSEN
KEVÄÄN JUMPAT 2016

Pertunkaaren peilisalissa 4.1.–30.5.2016
Maanantai klo: 16.30–17.20 TENAVAJUMPPA 2007–
2010 syntyneet, tunneilla harjoitellaan kehonhallintaa
ja kehontuntemusta sekä perusliikuntataitoja, opitaan
yhdessä oloa sekä koetaan uusia elämyksiä leikkien
kautta. Jäsen; 5 €/tunti tai 40 €/10x-kortti, Muut; 7 €/
tunti tai 60 €/10x kortti. Ohjaajana: Annika Määttänen.
Maanantai klo 18.00–19.00 KAHVAKUULA
tunnilla käytetään kahvakuulaa monipuolisesti osana lihaskuntoharjoittelua. Tunnin teema vaihtuu 3-4 viikon
välein. Jäsen; 5 €/tunti tai 40 €/10x-kortti,
Muut; 7 €/tunti tai 60 €/10x kortti. Ohjaajana: Annika Määttänen.

Torstai klo 16.30–17.20 NAPPULAJUMPPA 2011–
2012 syntyneet, tunneilla harjoitellaan kehonhallintaa
ja kehontuntemusta sekä perusliikuntataitoja, opitaan
yhdessä oloa sekä koetaan uusia elämyksiä leikkien
kautta. Yhteistunteja vanhemman kanssa. Jäsen; 5 €/
tunti tai 40 €/10x-kortti, Muut; 7 €/tunti tai 60 €/10x
kortti. Ohjaajana: Annika Määttänen.

Huhtikuu / 2016
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Yrittäjien aamukahvitilaisuus

HUHTIKUUN KAHVAKUULA
80- & 90- LUVUN HITTIEN TAHDISSA!!
Pertunkaaressa maanantaisin klo 18–19
VKO 14–15 SUOMALAISET HITIT
VKO 16–17 ULKOMAALAISET HITIT
(mm. Bon Jovi, Madonna, Sandra,
Dingo, Aikakone jne.)
Tervetuloa joukolla fiilistelemään! :)

torstaina 7.4. klo 8 Paijan Maatilamatkailussa, Köllintie 20, Ypäjä.
Esittelyssä alueen hankemahdollisuuksia yrittäjille ja
paikalla myös alueen uusi yritysasiamies Suvi Liljeqvist.
Tervetuloa!

Tapahtumia Hevosopistolla

7. – 9.4
Oripäivät (ratsuoriit) / Hippos, RJL & YHO
10.4.
Subaru Hallikenttäkilpailu
15. – 17.4. Ypäjä Spring Show, esteratsastuskilpailu /
Team Eurohorses
22. – 24.4. Ypäjä Spring Dressage, kouluratsastuksen
hallimestaruus
22. – 24.4. Oripäivät (ponioriit) / Hippos
1.5.
Kenttäratsastuskilpailu / Hämeen Ratsastajat
5.5.
Paikallisravit

MAANANTAISIN Veteraanituvalla klo 09.15-11.30, Tervetuloa!
Varaathan 2e kahvi- ja hedelmäkassaan

www.hevosopisto.fi

LETTIKURSSI
sunnuntaina 10.4.2016 klo 14–16 Ypäjän kirjastolla.
Harjoitellaan lettien tekoa kampaajan ohjauksella!
Kahvitarjoilu.
10 € MLL jäsen, 12 € muut/letityspari.
P.S. Otathan oman harjan ja kamman mukaan.
Ilmoittaudu mukaan! Paikkoja rajoitetusti.
mll.ypaja@gmail.com tai 050 395 2030/ Jonna.

KEVÄTJOOGA
14.4.–2.6.2016, torstaisin klo 17.15–18.45 Perttulan
koululla, Hossintie 4. Kurssinumero: 830110. Opettajana Terhi Ryösä. Kurssi ei sisälly työkausimaksuun.
Kurssimaksu 36 €.
Jooga parantaa kehon liikkuvuutta, joustavuutta ja tasapainoa, vahvistaa lihaksia ja parantaa keskittymiskykyä. Jooga sopii jokaiselle, sillä harjoitus tehdään
aina oman kehon ehdoilla. Joustavat vaatteet ja oma
alusta mukaan.
Ilmoittautuminen viimeistään 11.4.2016. Ilmoittautumiset suoraan netissä https://www.opistopalvelut.
fi/jokilaani/zavaus.asp tai opiston toimiston kautta
p. 03 4182 7402.

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO

Jokiläänin kansalaisopiston

KEVÄTNÄYTTELY
Löydä lähelle – kaikkien opiston
näyttelyyn Humppilan Kirkonkulman
koululle 16.–17.4.2016
Näyttely avoinna:
la klo 11–15 ja su klo 11–17
Lauantaina 16.4.
Yhdistysten esittelyä
klo 15.30 Joviaalin kevätkonsertti ja
tanssiaiset
klo 20
Humbles -jamit
Sunnuntaina 17.4.
klo 12
Musiikkiesityksiä ja
lasten tanssiesitys
klo 16.30 Lukuvuoden päätös
Arpajaiset
Opistolaisyhdistyksen kahvio ja kädentaitoarpajaiset
Tervetuloa!

TERVETULOA
TERHOKERHOON!


MLL:n ja SPR:n yhteinen TERHOKERHO on sukupolvien
kohtaamispaikka, jossa leikitään ja vietetään kiireetöntä aikaa
yhdessä. Kerho on kaikille avoin ja maksuton, sinne voi tulla koko
perheen voimin, yksin, yhdessä tai vaikkapa naapurin kanssa!

TERHOKERHO kokoontuu Ypäjän palvelukeskuksella
Valkovuokossa (Rauhalantie 1) kerran kuussa lauantaisin
klo 14.30–15.30 seuraavasti:

La 9.4. Kevätkaraoke
La 14.5. Pihapelejä
TERVETULOA!
Lisätietoja: Kairi Korbelainen
kairikaljumaa@hotmail.com/p. 045 109 1638
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JUHLAKAKKU – kakun koristelua
tiistaina 26.4.2016 klo 18–21 Ypäjänkylän Seuraintalolla, Ypäjänkyläntie 842.
Opettajana Minna Lax. Kurssilla harjoitellaan täytekakun koristelua pursottamalla kermaa ja tekemällä
erilaisia koristeita kakkumassasta. Ennen koristelua
täytetään kakkupohja. Tuo mukanasi täytekakkupohja
(max 24 cm) ja kakkukupu sekä astia koristeille. Ainekset ovat vähälaktoosisia.

Keskustan Ypäjän
kunnallisjärjestö ry:n

Kuusjoenkulman kyläyhdistyksen

sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS

VUOSIKOKOUS
pidetään Veteraanituvalla maanantaina 11.4.2016
klo 18.00.
Tervetuloa!
Johtokunta

sääntömääräinen
sunnuntaina 10.4.2016 klo 19.00 Tuottajain tuvalla.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu, ja sauna on lämpimänä
TERVETULOA.
Johtokunta

Kurssimaksu 15 €. Lisäksi tarvikemaksu maksetaan
suoraan opettajalle n. 10 €.
Huom. omakustannekurssi, ei sisälly työkausimaksuun. Ilmoittautuminen viimeistään 22.4. Ilmoittautuminen suoraan internetissä osoitteessa (kurssinumero 810207): https://www.opistopalvelut.fi/jokilaani/
zavaus.asp tai opiston toimiston kautta p. 03 418
27402.

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO

Helatorstaina 5.5.2016 klo 12-16

Hyvinvointipäivä

Kartanon koulu, Varsanojantie 97, Ypäjä
Varaa esittelypaikkasi messutapahtumaan!
18 e, sis. pöydän
12 e, oma pöytä mukaan
Kulttuuri Puomin jäsenille ALENNUSHINNAT:
13 e, sis. pöydän
7 e, oma pöytä mukaan
kulttuuripuomi@gmail.com
050 337 2527

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Huhtikuun toimintaa
Päivätilaisuus tiistaina 12.4. klo 13 Veteraanituvalla.
Vieraana Ypäjän apteekkari Katja Keskiaho.
Kirjoittajapiiri kokoontuu perjantaina 15.4. klo 13
Eeva Kanniston luona.
Tarinatupa perjantaina 22.4. klo 13 Veteraanituvalla.
Tulevaa toimintaa: Kesäretki Hankoon 14.6. Lähtö
seurakuntakodilta klo 8.30, paluu illalla. Lounas Ravintola Origossa 11.30. Opastettu kiertoajelu 13.00–
14.30. Kahvit Neljän Tuulen Tuvalla 14.30. Käynti
Hangon museossa 14.45. Matkan hinta 45 € peritään
autossa. Ilmoittautumiset sihteerille: Sirpa Vähämäki
p. 040 077 2157.
Hallitus

Jokiosten-Ypäjän 4H-yhdistys ry:n
sääntömääräinen

KOKOUS

tiistaina 12.4.2016 klo 18.00 Veteraanituvalla, os.
Perttulantie 7, YPÄJÄ.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa kaikki yhdistyksen jäsenet.
Hallitus

Ypäjän Metalli 158
Isonveräjäntien yksityistien

KEVÄTKOKOUS

VUOSIKOKOUS

keskiviikkona 13.4.2016 klo17.00 Veteraanituvalla.
Tervetuloa.

sunnuntaina 10.4 2016 klo 14.00 Mäkilässä.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa!

HUHTIKUUN TOIMINTAA

Liittokokousvaalit 2016
Äänestyspaikat Ypäjällä:
su 10.4. klo 15.00 – 17.00 Veteraanitupa
ti 12.4. klo 14.00–16.00 Ypäjän pizzeria/ Vanhan
osuuspankin alakerran kokoushuone
Metalli 158

sunnuntaina 10.4.2016 klo 18.00 Osuuspankin kokoushuoneessa.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Toimitsijamies

perjantaina 15.4.2016 klo 18.00 Veteraanituvalla.
Puheenjohtaja

Lehtimäenkulmantien yksityistien

VUOSIKOKOUS
pidetään perjantaina 15.4.2016 klo 18.30 Markku
Paijalla (Lehtimäenkulmantie 187).
Toimitsijamies

pidetään perjantaina 15.4.2016 klo 18 Tuomo Mäkeläisellä, Lehtolantie 35.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Hoitokunnan pj. Tuomo Mäkeläinen

Ypäjän Nuorisoseura ry:n

KEVÄTKOKOUS
Ypäjänkylän Seuraintalolla sunnuntaina 17.4.2016
alkaen klo 15.00.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa mukaan kaikki nuorisoseuran toiminnasta
kiinnostuneet
Johtokunta

Keskustan Ypäjän Eteläinen
paikallisyhdistys ry:n

KEVÄTKOKOUS
maanantaina 18.4.2016 kello 18.00 Veteraanituvalla
(Perttulantie 7).
Kokouksessa käsitellään vuoden 2015 toiminta- ja
tilikertomukset sekä muut sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa.
Hallitus

VUOSIKOKOUS
pidetään Eero Laineella maanantaina 18.4.2016 klo
18.00.
Hoitokunta

Ypäjän Karjalaisseura ry
tiedottaa

Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Ypäjän paikallisyhdistyksen
sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS
pidetään torstaina 14.4.2016 kello 19.00 Veteraanituvalla.
Hallitus kokoontuu kello 18.30.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
MLL hallitus

Ypäjän Reserviläiset ry:n

KEVÄTKOKOUS

VUOSIKOKOUS

TUPAILTA / KÄSITYÖILTA Kutomakammarilla torstaina 14.4. klo 18.30. Tervetuloa

Ypäjän kunnan kalastuskuntien

KOKOUS

sääntömääräinen

Levänmäen yksityistien
Ypäjänkylän
Maa- ja kotitalousnaiset

Metalli

Lehtolan yksityistiekunnan

Ypäjän Kirkonkylän
Työväenyhdistys ry:n
sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
Kahvila Myllytuvalla, Ypäjänkyläntie 956, torstaina
14.4.2016 klo 18.00.
Esillä: Sääntöjen määräämät asiat
Toiminnan suunnittelu
Sääntömuutokset
TERVETULOA.
Johtokunta

Tiistaina 19.4.2016 kello 18.00 Tammelassa Kunnantalon valtuustosalissa 4 kunnan, Kanneljärvi,
Muolaa, Vl Pyhäjärvi ja Vuoksela, esittelytilaisuus.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa joukolla mukaan.
Tiistaina 26.4.2016 kello 17.00 alkaen lähialueen
karjalaisseurojen yhteinen liikuntatapahtuma Ypäjällä.
Opastettu kierros Hevosopiston alueella ja tutustuminen Hevosurheilumuseon näyttelyyn sekä kahvitus.
Kustannus 10 €/henkilö. Ilmoittautuminen järjestelyjen takia tiistaihin 19.4. mennessä Pekalle puh. 0400
260 949. Tervetuloa joukolla mukaan.
Ypäjän Karjalaisseura ry / hallitus

Ypäjän Keskustanaiset ry.
sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
tiistaina 19.4.2016 Veteraanituvalla klo 18.00.
Käsitellään kevätkokoukselle määrätyt asiat ja keskustellaan tulevasta toiminnasta.
Johtokunta kokoontuu klo 17.00.
Tervetuloa mukaan!
Johtokunta

Huhtikuu / 2016
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Savikon yksityistien

Ypäjän Vasemmistoliiton

KOKOUS
sunnuntaina 17.4.2016 klo 13.00 Pekankuja 4 as 2.
Päätetään vuosikokoukselle kuuluvat asiat sekä valitaan tiekunnalle puheenjohtaja ja hoitokunta.
Tervetuloa.
Hoitokunta

KEVÄTKOKOUS
pidetään torstaina 28.4.2016 klo 19.00 Veteraanituvalla.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Johtokunta

KOKOUSKUTSU
Leppäkorven yksityistien tiekunnan

VUOSIKOKOUS
pidetään keskiviikkona 20.4.2016 klo 19.00 Aila ja
Markku Sirenillä osoitteessa Leppäkorventie 75.
Vuosikokouksessa käsitellään yksityistielain 64 §:ssä
lueteltuja asioita.
Maksuunpanoluettelo on nähtävänä Turkka Rantasen
luona osoitteessa Leppäkorventie 60, puh 044 355
2312, huhtikuun 4. päivästä lukien.
Hoitokunta

Lions Club Ypäjä 50 v vuosijuhlan
19.3.2016 Juhlavuoden avustukset
Lions Club Ypäjä on päättänyt juhlavuoden kunniaksi
jakaa avustuksia ypäjäläisten nuorten toiminnan, tapahtuman, hankkeen taikka hankinnan tukemiseen.
Avustuspäätökset on tehty hakemusten perusteella ja
avustuksen saajina ovat:
Kartanon koulun oppilaskunta
Kartanon koulun tukioppilaat
Kulttuuri Puomi ry
Loimaan Rockets E05 joukkueen ypäjäläiset juniorit
Perttulan koulun leirikoulu syksy 2017
Ypäjän nuorisotoimen etsivän nuorisotyön asiakkaat
Ypäjän nuorisotoimen Päihteetön Jengi
Ypäjän liikuntatoimen nuorten jääkiekkoryhmä
Ypäjän liikuntatoimen nuorten salibandyjoukkue
Ypäjän seurakunnan päiväkerho
Avustukset ovat suuruudeltaan 100 – 1000 € ja avustussumma on yhteensä 5700 euroa.

AVOIN PERHEKERHO KIRJASTOLLA
Huhtikuussa on kevät. Kerhossa askarrellaan muuttolintuja ja muita kevään juttuja. Vappua juhlitaan 29.4.2016
ja juodaan simaa ja syödään munkkeja. Kerhoon ovat
tervetulleita myös isovanhemmat tai isät lasten kanssa.
Osallistumismaksu 2 € / perhe sisältää välipalan.
Lisätietoja: Aulikki puh: 040 840 341

Ypäjän Yrittäjät ry:n

KEVÄTKOKOUS
keskiviikkona 20.4.2016 klo 18.00 Veteraanituvalla,
Perttulantie 7.
Tervetuloa.

Suomelantien

VUOSIKOKOUS
Juha Mäenpäällä keskiviikkona 20.4.2016 klo 18.00.
Hoitokunta

Suomen Keskusta r.p:n
Ypäjänkylän paikallisyhdistys ry.

VUOSIKOKOUS
Ypäjänkylän Seuraintalolla
torstaina 21.4.2016 klo 18.00
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Etelä-Hämeen piirin varapuheenjohtaja Johanna Häggman mukana kokouksessa
Tervetuloa mukaan kaikki toiminnastamme kiinnostuneet
Johtokunta

Varsanojan-Uiton yksityistiekunnan

KEVÄTKOKOUS
sunnuntaina 24.4.2016 klo 13.00 Juha ja Mikko
Vähämäellä.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Uutta tieyksiköintiä koskevat asiakirjat ovat nähtävinä kahden viikon ajan ennen kokousta Vesa Ojalla,
Uitontie 97.
Hoitokunta

Ypäjän Maamiesseura
vuokraa vuonna 2016 seuraavia koneita
– Maantiivistäjä 65 kg
varaukset T. Löfstedt

25 € / pv
0400 536 517

– Hydraulihalkaisin uusi
– LehtipuhalIin
varaukset H. Saarikoski

20 € / pv
15 € / pv
040 535 2884

– Suursäkkivaaka
varaukset M. Hollo

10 € / pv
050 505 0888

– Betonimylly
varaukset H. Lammela
– Maatilaimuri
varaukset I. Hannula
– Pienpaalikeräin
– Maanäytekaira
– Näytekaira heinäpaali
varaukset H. Levomäki
Jäsenmaksu 10 € / vuosi

30 € / pv
0400 464 881
10 € / pv
0500 429 069
20 € / pv
maksuton
15 € / pv
0400 015 589
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Ypäjän Eteläinen Maamiesseura tarjoaa
jäsenilleen seuraavia palveluja
vuonna 2016
Kesantomurskain
20 €/ha
Simo Vali
0400 459 081
Kultivaattori
16 €/ha
Simo Vali
0400 459 081
Lautasmuokkain, Multiva 20 €/ ha
Samu Heikkilä 045 633 9847
Lietekärry (uusi)
7 €/kuorma Matti Alanko 050 347 9045
Lannan tarkkuuslevitin, 10 €/kuorma Samu Heikkilä 045 633 9847
Fliegl, täyttää EN 13080 vaatimukset
Mikäli kone palautuksen jälkeen vaatii erityistä siivousta (esim. paalinaruja kelassa), pidätämme oikeuden laskuttaa 100 euroa (+alv 24 %)
jälkisiivouksesta.
----------------------------------------------------------------------------Lajittelu
18 €/tonni Raimo Suonpää, 041 432 3954
Lajittelu, erikoiskasvit
21 €/tonni Raimo Suonpää, 041 432 3954
Peittaus
60 €/tonni Raimo Suonpää, 041 432 3954
Maanäytekaira
maksuton
Ruuhkien välttämiseksi toivomme jäsenten varaavan lajittelunsa hyvissä ajoin.
----------------------------------------------------------------------------Kaikkiin yllä mainittuihin hintoihin lisätään ALV 24 %.
Klapikone,
PALAX KS 35 S TR
45 €/päivä
Klapikone, SuperPilke
40€/päivä
Klapikonehinnat sisältävät ALV 24 %

Matti Alanko 050 347 9045
Matti Alanko 050 347 9045

Tervetuloa mukaan!

Kysely joukkoliikenteestä
Uudenmaan ELY-keskus ja alueen kunnat kysyvät
asukkaiden mielipiteitä joukkoliikenteen palvelutasosta. Kyselyn avulla kerätään tietoja joukkoliikennepalveluiden nykytilasta sekä toimenpiteistä, joilla
joukkoliikenteen käyttöä voitaisiin lisätä.
Asukaskysely liittyy Uudenmaan ELY-keskuksen ja
alueen kuntien selvitykseen, jossa määritellään tavoitteet joukkoliikenteen palvelutasolle.
Kaikille kuntalaisille tarjoutuu mahdollisuus osallistua
joukkoliikenteen palvelujen kehittämiseen. Nettikyselyn (linkki Ypäjän kunnan sivuilta www.ypaja.fi) ohella
on mahdollisuus vastata myös paperilomakkeella. Lomakkeita on saatavissa Kunnantalon palvelupisteestä. Kyselyyn voi vastata netissä 15.4.2016 mennessä
ja paperilomake tulee palauttaa palvelupisteeseen
14.4.2016 mennessä.

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

Koululaisten iltapäivätoimintaan
hakeminen lukuvuonna 2016–2017
Toiminta on tarkoitettu vuosiluokkien 1-2 oppilaille,
sekä erityisopetuksessa oleville oppilaille. Toimintaa
järjestetään kirjaston yläkerrassa jokaisena koulupäivänä (ma–pe) klo 13.00–16.30, jos osallistujia on
vähintään 5/ryhmä.
Hakuaika päättyy 22.4.2016. Hakulomakkeita saa
päivähoitotoimistosta (Perttulantie 24) tai iltapäivätoiminnasta. Lomakkeen voi palauttaa päivähoitotoimistoon.
Tiedustelut varhaiskasvatusjohtajalta: 050 574 7744
Sivistyslautakunta
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KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT
LUKUVUONNA 2016–2017
SYYSLUKUKAUSI
ti 16.8. – ke 21.12.2016
syysloma vko 42
ma 17.10. – su 23.10.2016
KEVÄTLUKUKAUSI
ti 3.1. – la 3.6.2017
talviloma vko 8
ma 20.2. – su 26.2.2017
pääsiäisloma pe 14.4. – ma 17.4.2017
+ yksi lauantaityöpäivä lukuvuoden aikana
ESIKOULUN TYÖ- JA LOMA-AJAT OVAT SAMAT KUIN
KOULUJEN LUKUUNOTTAMATTA LAUANTAITYÖPÄIVIÄ

Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
torstaina 21.4.2016

Lähtö Ypäjän torilta 21.4.2016 klo 10.00 ja
paluu Forssasta noin klo 12.30.
Matkan hinta on 11 euroa/henkilö.
Forssassa taksi ajaa kauppakeskuksiin (Prisma, Citymarket)
ja tarpeen mukaan Forssan keskustaan.
Ilmoittautuminen asiointimatkalle
Taksi Tuomas Sirénille puh. 040 757 5833.

Ypäjä 140 vuotta, juhlaa
koko vuosi! Ylläoleva logo
on kaikkien halukkaiden
tapahtumanjärjestäjien vapaasti käytettävissä. Sähköinen kalenteri on perustettu kunnan kotisivuille (ensimmäisellä sivulla, logon
takana linkissä), jos haluat tapahtumasi kalenteriin
laita sähköpostia sisko.nurminen@ypaja.fi tai soita
kirjastoon.
Juhlatoimikunta on kokoontunut kahdesti ja monenlaista jo suunniteltu (osa tapahtumista on ajatuksen
asteella, mutta toisista jo päivämääräkin selvillä):
• Veteraanijuhla sunnuntaina 24.4.: seppeleenlasku
Sotaanlähdön muistokivelle kello 9.30, messu kirkossa kello 10, juhla seurakuntakodissa kello 12
• NuVan Kaaospeli-päivä alakoululaisille keväällä,
syksyllä Talent-kilpailu
• Hyrsynkulmalla kylvöjen siunaus toukokuussa,
juhannuksena aatonaaton tanssit, heinäkuussa musiikkitapahtuma (Hyrsynseudun kyläyhdistys)
• Seurakunnan vapputapahtuma 30.4. kello 12 alkaen, mm. lastenteatteriesitys, hautausmaakierros
ja pihakirkko 19.8., perinteinen munkkikahvila toimii
taas Pertun päivänä, joulukonsertti 28.11. esiintyjänä
Kyösti Mäkimattila
• KulttuuriPuomin Hyvinvointipäivä 5.5.
• Leijona-soutu 20.5.
• Seuraintalolla Avoimet kylät -tapahtumassa näyttely
Ypäjän kunnan ja Ypäjänkylän historiasta 11.6. (Ypäjänkylän kyläyhdistys)
Tuottajain tuvalla lauluilta juhannusviikolla, Pertun
päivillä seurakuntakodin pihalla myyntiteltta ja valokuvanäyttely Kuusjoen kyläyhdistyksen 20 vuoden
ajalta, mahdollisesti esiintyjä torin liepeillä yhteistyössä Villa Emilian kanssa (Kuusjoenkulman kyläyhdistys)
• FinnDerby 29.6.–3.7.
• Eläkeliiton juhla-mölkky 15.8. kello 13 palvelukeskuksessa
Pertun päivien avajaistanssit perjantaina 19.8. Paijalla
• Pertun päivien juhlajuoksu taajama-alueella lauantaina 20.8. kello 15 (Ypäjän yrittäjät ja Yllätys)
• Vanhojen maatalouskoneiden näyttely, työnäytöksiä,
käsitöitä ja tarjoilua (maamiesseura ja maatalousnaiset, Mikko Hokka)
• Ypäjän musiikkiteatterissa musikaali My Fair Lady
17.6.–9.7., lauluiltoja elo-syyskuussa, lastennäytelmä
Prättäkitti ja Yrjä Pytyn tapaus Pertun päivien aikaan
Ohjelmatoimisto Väliajan teatterikiertue ”Räminää
ja räystäskouruja”-musiikkifarssi musiikkiteatterialueella 12.–23.7., mahdollisesti lisäksi muutama Rölliteatteriesitys päivänäytöksinä
• yleisölle avoin kirurginen operaatio Hevossairaalassa 20.8.
• Hevosopiston nahka- ja puutyöverstaissa sekä sepän pajassa työnäytöksiä ja tuotteiden esittelyä 20.8.
• 20.8. Hevosopiston alueella tutustumiskierroksia,
Hevosurheilumuseo avoinna
Ohjelma vahvistuu ja varmistuu vuoden kuluessa,
päivitetään jokaisessa Ypäjäläisessä ja www.ypaja.fi
etusivulla linkissä ”Ypäjä Vuodesta 1876”. Linkin alla
on tapahtumakalenteri.
Seuraava suunnittelukokous on kirjastossa maanantaina 18.4. kello 18.00. Tervetuloa!

UIMAKOULUT & KESÄLEIRIT 2016
Alkeisuimakoulu 2016
Kesän 2016 alkeisuimakoulu järjestetään
Someron Loiskeessa 6.6.–10.6.2016.
Uimakoulu on tarkoitettu 2010 syntyneille
ja sitä vanhemmille uimataidottomille tai
heikon uimataidon omaaville lapsille.
Hinta on 50 €/lapsi, sisältäen kuljetukset, uimaliput
sekä opetuksen kyseisten viiden päivän aikana. Ilmoittautumiset (viimeistään 13.5.2016) ja kysymykset:
uimaopettaja Maija Kemppaiselta, maija.kemppainen@
ypaja.fi, puhelimitse 050 574 7732.

CV & työhakemusinfo
Ypäjän kirjastolla to 14.4.2016 klo 12.00–16.00
Käydään läpi CV:n ja työnhakemuksen perusteita ja
pohditaan tapoja erottua edukseen työmarkkinoilla.
Vinkkejä työhaastatteluun ja CV:n tekemiseen. Voit
saapua paikalle kun sinulle sopii.
LISÄTIETOJA: nuoriso-ohjaaja / etsivä nuorisotyöntekijä Maija Kemppainen, 050 574 7732.
Järjestäjät:
Ypäjän kunnan nuorisotoimi sekä työpaja Vieteri

Taidepainotteinen päiväleiri
6-10 -vuotiaille

Tipaton tammikuu &
Karkiton tammikuu -kilpailun voittajat

13.–17.6.2016
Leiri järjestetään kirjastossa klo 9.00–
15.00. Ohjaajina toimivat kunnan työntekijät yhdessä kesänuorten kanssa. Leirillä lapset pääsevät tutustumaan kokeneen ohjaajan
avustuksella erilaisiin välineisiin ja materiaaleihin joita
voi hyödyntää taiteen parissa. Lisäksi leirillä leikitään,
tutustutaan kavereihin ja nautitaan leirielämästä.
Leirin hinta on 35 €. Hinta sisältää ohjauksen, tarvikkeet ja vakuutuksen. Ilmoittautuminen leirille päättyy pe
6.5.2016. Ilmoittautumiset ja lisätietoja: nuoriso-ohjaaja
Maija Kemppainen, 050 574 7732, maija.kemppainen@
ypaja.fi.

Karkiton tammikuu:
Eetu Niemi, Matias Hollo, Samu Ruusiala.
Tipaton tammikuu:
Tarja Palonen, Tiina Turkkila, Matti Pyykkö,
Sanna Mäenpää, Mirja Jokio, Tuija Vähämäki.
Voittonne voitte lunastaa Ypäjän kunnantalon infosta

Caissawatch-telttaleiri
10–13-vuotiaille
20.–23.6.2016
Caissawatch-telttaleiri järjestetään Caissaniemen leirikeskuksessa Tammelassa. Leirillä yövytään teltoissa.
Luvassa on mukavaa tekemistä, seikkailuja, uintia, paljon kavereita ja toivottavasti aurinkoa.
Hinta 40 € sisältää kuljetuksen leiripaikalle, ohjelman, ruoat, majoituksen ja vakuutuksen. leirillä toimivat koulutetut ohjaajat yhdessä kunnan ja seurakunnan nuoriso-ohjaajien kanssa. Leiri järjestetään
kunnan, seurakunnan sekä partiolaisten yhteistyössä. Ilmoittautuminen leirille päättyy pe 6.5.2016. Ilmoittautumiset
ja
lisätietoja:
nuoriso-ohjaaja
maija kemppainen, 050 574 7732, maija.kemppainen@
ypaja.fi tai partiolaiset Mika Lustilalle puh. 040 038
4608.

Luonto- ja eläinpainotteinen päiväleiri
6–10-vuotiaille
27.6 -1.7.2016
Kesä- ja heinäkuun vaihteessa järjestetään luonto- ja
eläinpainotteinen päiväleiri, jossa lapset pääsevät tutustumaan luontoon ja eläimiin seikkailukasvatuksellisten
menetelmien kautta. Leirin kokoontumispaikkana toimii
kirjasto.
Hinta 35 € sis. ohjauksen, välineet, vakuutuksen sekä
tietenkin monipuolista tutustumista kesäiseen luontoon
asiantuntevien ohjaajien opastamana. Leirillä tutkitaan
luontoa ja eläimiä, retkeillään, leikitään, askarrellaan
ja ennen kaikkea nautitaan kesästä ja leirielämästä.
Ilmoittautumiset leirille päättyvät pe 6.5.2016 klo 16:00.
Ilmoittautumiset ja lisätietoja: Ypäjän kunta, Nuorisoohjaaja Maija Kemppainen, 050 574 7732.

Liikuntaleiri
9–13-vuotiaille
4.7.–8.7.2016
Liikuntaleiri järjestetään Pertunkaaren
alueella ja kokoontuminen tapahtuu aamuisin nuorisotila Haavissa. Luvassa
on mukavaa tekemistä, liikkumista, uintia, paljon kavereita ja toivottavasti aurinkoa. Leirillä ohjaajina toimivat
kunnantyöntekijät yhdessä kesänuorten kanssa. Leirillä
liikutaan pyörillä!
Leirin hinta 35 €. Hinta sisältää ohjauksen, välineet
ja vakuutuksen. Lisätietoa nuoriso-ohjaajalta: Maija
Kemppainen puh. 050 574 7732. Ilmoittautumiset: Maija
Kemppaiselle pe 6.5. klo 16 mennessä.

Otetaan vastaan lahjoituksena:
Nuorisotoimi ottaa kerhoja ja leirejä varten vastaan
siistejä ja ehjiä:
– Maitopurkkeja
– Munakennoja
– wc-paperin hylsyjä
– talouspaperin hylsyjä
– suklaamunien sisärasioita
Lahjoituksista tieto nuoriso-ohjaaja
Maija Kemppaiselle puh. 050 574 7732,
e-mail: maija.kemppainen@ypaja.fi

KIRJASTO
YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO
Hossintie 2, 32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5269
puh. (02) 7626 5268, 050 562 6301 (kirjastonjohtaja,
kulttuuriasiat)
sähköposti: ypajan.kirjasto@ypaja.fi
www.ypaja.fi
www.lounakirjastot.fi (kotisivumme ovat uudistuneet,
käy katsomassa!)
Ypäjän kirjasto löytyy myös Facebookista haulla ”ypäjän kirjasto”.
Aukioloajat
ma klo 13–19
ti
klo 13–19
ke klo 13–16
to
klo 13–19
pe klo 13–16
Kuukauden toinen lauantai kello 11–14, huhtikuussa
9.4.

YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA
Ypäjänkyläntie 951, 32140 Ypäjä as
puh. 050 562 6301
Aukioloajat
ti
klo 17–19
ke klo 10–12
Kerran kuukaudessa lauantaina kello 10–13, huhtikuussa 9.4.

MAALIS-HUHTIKUUN NÄYTTELY
Jokiläänin kansalaisopiston Käsityöpajan kevätnäyttely kirjastossa 18.3.–6.4. Esillä kolmivuotisen,
käsityöhön tutustuttavan Käsityöpajan 11–13-vuotiaiden opiskelijoiden töitä

LUKUPIIRI
Huhtikuun lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 24.4. kello
17–19 pääkirjaston näyttelytilassa, luetaan Mary Ann
Shafferin ”Kirjallinen piiri perunankuoripaistoksen ystäville”.

DIGITOINTILAITTEET
Louna-kirjastojen kiertävät digitointilaitteet ovat huhtitoukokuun ajan Ypäjän kirjastossa.
Voit muuttaa vanhat VHS-kotivideosi dvd-levyiksi
helposti ja lähes ilmaiseksi: laitteiden käyttö ei maksa
mitään, mutta levyt pitää hankkia itse. Varaa opastusja digitointiaikasi kirjastosta.

CV- JA TYÖNHAKUPÄIVÄ
Tule kirjastoon torstaina 14.4. kello 13–16, saat apua
cv:n laatimiseen ja työnhakuun.

AVOIN PÄIVÄKOTI KERTTULAN PERHEKERHO
Avoin päiväkoti Kerttulan perhekerho kirjaston monitoimitilassa perjantaisin kello 9.30–11.30. Tervetuloa
mukaan!

KIRJASTON HILJAINEN HUONE
Kaipaatko hiljaista työ- tai lukutilaa? Kirjastossa on
tarjolla hiljainen huone, jonka voit varata käyttöösi.
Kysy lisää henkilökunnalta.

LETTIKURSSI
MLL:n järjestämä lettikurssi sunnuntaina 10.4. kello
14–16 kirjastossa. Harjoitellaan lettien tekoa kampaajan ohjauksella. Kahvitarjoilu, hinta 10€ MLL:n
jäseniltä, 12 € muilta/letityspari. Ilmoittautumiset mll.
ypaja@gmail.com tai 050 395 2030 / Jonna.
Tervetuloa kirjastoon!

