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

www.parturikampaamooutiperho.ﬁ

Hyvää pääsiäistä!

Sorat, murskeet, sepelit, multa
Velj. Nuoritalo

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

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

Vuokrattavana

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

Konttorimme on suljettu kiirastorstaina.
Pääsiäisen jälkeen palvelemme
taas tiistaina 23.4.
Lämpimästi tervetuloa!

Haketusta sopivasti

Haketuspalvelu Laaksonen

puh. 0400 823 977

VUOKRATAAN RT kaksio
oh + mh + k + pesuh. +
sauna + autotalli, 64 m².
Puh. 02 767 3555

Pankki- ja vakuutusasioita voi hoitaa normaalisti Op.ﬁ-verkkopalvelussa
ja OP-mobiilissa pyhienkin aikana.

Lounasbuffet Villa Emiliassa
ma – la klo 11 – 14

9,50 € / hlö, eläkeläiset ja opiskelijat 8 € / hlö

Pertun päivät ja Ypäjän yö 2019

— tule mukaan suunnittelutiimiin!

Kokoonnumme Ypäjän
Musiikkiteatterilla, osoitteessa
Jaakkolantie, 32100 Ypäjä
2.4. klo 18–19:30, tervetuloa!
Lisätiedot: Jasmiina Sillanpää
jasmiina.sillanpaa@ypaja.fi P. 050 345 5510

Tule mukaan Ypäjäläisten saaristoretkelle!

Lähdemme 18.5 aamulla bussilla Paraisille ja siirrymme
siellä veneeseen, jolla teemme pienen risteilyn saariston
luontoon tutustuen. Puoliltapäivin saavumme hotelli &
ravintola Sandvikiin, jossa nautimme herkullisen saaristolaisbuffetin antimista. Lounaan jälkeen tutustumme
Sandvikin kohteeseen. Iltapäivällä paluumatka veneellä
saariston kautta Paraisille, jossa paluukyyti odottaakin.
Matkan hinta 78 € / hlö
(max. 20 osallistujaa)
sisältäen matkat ja ruokailun.
Ilmoittautumiset: myynti@feedin.fi.

Tervetuloa Ypäjän Honkalaan
lauantaina 20.4.2019 klo 17–20!
Tapahtumassa mm. pääsiäiskokko, puffetti ja
tutustutaan Honkalan tonttialueeseen.
Samana viikonloppuna pääsee seuraamaan
Hevosopisto Horse Shown III-osakilpailuja
ja superfinaaleja.
Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Ypäjän kunnan
ja Hevosopisto Horse Shown kanssa.

HUOLLOT JA
KORJAUS

YPÄJÄN MUSIIKKITEATTERIKESÄ 2019

VARAOSA- JA
TARVIKEMYYNTI
✚ RASKAS KALUSTO
✚ MAATALOUSKALUSTO
✚ KATSASTUSHUOLLOT
✚ ILMASTOINTIHUOLLOT
✚ RENKAAT JA RENGASTYÖT
HENKILÖ- JA PAKETTIAUTOIHIN

PUHELIN:

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

Tervetuloa teatterikesään!
Ypäjän musiikkiteatteri tarjoaa ensi kesänä kolme erilaista teosta.
WEST SIDE STORY on ajaton musikaaliklassikko ennakkoluuloista, kohtalosta ja rajat ylittävästä rakkaudesta.
KATTO-KASSINEN, Astrid Lindgrenin luoma satuhahmo, seikkailee jännittävässä, koko perheen musiikkinäytelmässä.
PAAVO 1,5 tuo musiikkiteatterille uusia elementtejä puheteatterin myötä.
Martille ja Jaakolle on myönnetty pitkän odotuksen jälkeen adoptiolupa ja
he saavat lapsen! Pieni virhe papereissa mullistaa kuitenkin tuoreen perheelämän.
Katsomossa on uusi kiinteä katto. Katsojan
mukavuutta lisäävät myös penkkien selkänojat.
Kahvio ja makkarakoju palvelevat ennen esitystä
ja väliajalla.

Lippuvaraukset ja lisätiedot liput@ypajanmusiikkiteatteri.fi
ideaticket.fi, puhelin 044 238 0872
Jaakkolantie 2, Ypäjä
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Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän seurakunnan julkaisema tiedotuslehti Ypäjän kunnan asukkaille.
44. vuosikerta.
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DIAKONIAPÄIVYSTYS YPÄJÄN
SEURAKUNTAKODILLA ON

Y päjän seurakunnan

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

toimintaa huhtikuussa

Ti 2.4.
To 4.4.
Pe 5.4.
Su 7.4.
Ti 9.4.

klo 18 Ilosanomapiiri sumpussa
klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla
klo 18 Siionin Kannel lauluilta srk-kodilla
klo 18 Isoskoulutus srk-kodilla
klo 10 Sanakirkko
klo 18 Ilosanomapiiri sumpussa

KESKIVIIKKORUOKAILU ON

Ke 10.4.

k lo 16.30 Seurakuntamestarin eläkkeellelähtökahvit srk-kodilla
klo 18.30 Kirkkovaltuuston kokous srk-kodilla
To 11.4. klo 18 Laulusiskot + Veisuu Veljet srk-kodilla
Pe 12.4. klo 14.30 Lauluhetki kaikille srk-kodilla
klo 18 Nuorten ilta srk-kodilla
Su 14.4. klo 10 Messu
Ke 17.4. klo 13 Ehtoollishartaus Palvelukeskuksella
To 18.4. klo 9.30 Lasten Pääsiäiskirkko srk-kodilla
	klo 11 Kultaisen iän kerhon Ehtoollishartaus kirkossa ja sen jälkeen yhteinen
ateria srk-kodilla
klo 18 Viikkomessu
Pe 19.4. klo 10 Sanakirkko
La 20.4. klo 23.30 Pääsiäisyön Messu
Su 21.4. klo 18 Pääsiäisillan Messu
Ma 22.4. klo 10 Sanakirkko Ypäjän Seuraintalolla
Ke 26.4. klo 14.30 Lauluhetki kaikille srk-kodilla
klo 15.30 Veisuu Veljet srk-kodilla
klo 18 Isoskoulutus srk-kodilla
Su 28.4. klo 10 Messu
Ti 30.4.

klo 14 alkaen Vapputapahtuma srk-kodilla

PÄÄSIÄISAIKA YPÄJÄN SEURAKUNNASSA 2019
Palmusunnuntain 14.4. messu kirkossa klo 10.00.
Ehtoollishetki Palvelukeskuksessa keskiviikkona 17.4. klo 13.00.
Kiirastorstaina 18.4:
– Lasten Pääsiäiskirkko seurakuntakodissa klo 9.30.
– Kultaisen iän kerho alkaa kirkossa klo 11.00 ehtoollisella.
– Viikkomessu kirkossa klo 18.00.
Pitkäperjantain 19.4. sanakirkko klo 10.00.
Pääsiäisyön messu kirkossa lauantaina 20.4. klo 23.30.
Pääsiäispäivän sanakirkko sunnuntaina 21.4. klo 18.00.
Toisen pääsiäispäivän sanakirkko
Ypäjänkylän seurojentalolla maanantaina 22.4. klo 10.00.

Diakoniatoimisto
avoinna
PAINOPAIKKA

Tervetuloa

Pääsiäisenajan
Lastenkirkkoon

Kesä–heinäkuun
ilmestyy 2.6.2016. lehti ilmestyy

tava kunnantalolle
26.4.2016
Kesä-heinäkuun
2016
Ypäjäläinen
29.5.2019.
klo 12.00
mennessä.
ilmestyy
2.6.2016.
Kesä-heinäkuun 2016 Ypäjäläinen
ilmestyy 2.6.2016.

Seurakunnan
Vesa
Parikka asiat

kirkkoherra
kirkkoherra
Vesa
VesaParikka
Parikka

KKerho kokoontuu parillisten viikkojen torstaipäivinä
klo 11.00 – 13.00 Ypäjän seurakuntakodilla.
Ohjelmassa: alkuhartaus, lounas, ohjelma ja lähtökahvit.
Tarjoilusta peritään 5,00 €
to 04.04. Elämämme puuta täyttelemme.
to 18.04. K
 iirastorstain ehtoollinen kirkossa klo 11.00.
Sen jälkeen siirrymme seurakuntakodille yhteiselle
aterialle.
to 09.05. KEVÄTJUHLA ( huomioi päivä!)

YPÄJÄNKYLÄN DIAKONIAPIIRI
tiistaina 09.04. Ypäjänkylän seuraintalon
takkahuoneessa klo 12.00.

RETKIKYSELY:
TKeneltä löytyisi kiinnostusta lähteä käymään päiväseltään
Myrskylässä tiistaina 14.05?
Saattaisimme nähdä sillä matkalla myös
Myrskylän uuden kunnan johtajan Sam Vuorisen.
Jos mielenkiintoa on? Ilmoittele siitä Terhille
mahdollisimman pian, tai viimeistään 11.4 mennessä.
puh. 040 553 6362 terhi.hakala-vappula@evl.fi.

VAPPUTEMPAUS VAPPUAATTONA 30.4.
Munkkikahvila avaa ovensa
Ypäjän seurakuntakodilla klo 14.00.
Lähetys-ja kansainvälisen työn ohjaaja Anne Sihvonen kertoo klo 15.00 Kirkon Ulkomaan avun työstä sekä mielenkiintoisesta opinto- ja tutustumismatkastaan Keniaan, sillä Kenia
on yksi Kirkon Ulkomaan avun Yhteisvastuun ulkomaisista
keräyskohteista tänä vuonna. Kannattaa tulla kuulemaan!
Ohjelma sopii kaikenikäisille!
Lapsille ja nuorille pyritään järjestämään omaa ohjelmaa
iltapäivän kuluessa. Katja Karisukki tulee mukaan Kuutoskonin kanssa. Enpä vaan tiedä, mitä se ”Kuutoskoni” suomeksi
tarkoittaa, mutta sittenpähän näemme? Mielenkiintoiset arpajaiset ovat menossa koko ajan Lailan putiikissa. Tervetuloa
viettämään yhteistä tempauspäivää, joko töihin ja talkoisiin,
tai täysin vapaana ja joutilaana nauttimaan kevään riemuista
sitä mukaan, kun vain mukaan pääsette.

Tervetuloa seurakunnan syksyn 2019 päiväkerhoon.
Kerhoon ilmoittautuminen alkaa huhtikuussa.
Kerhoon pääsee 3–5 vuotiaat lapset ja
ilmoittautumiskaavakkeita saa kerhosta,
seurakunnan kotisivuilta, kirkkoherran virastosta,
sekä huhtikuun Ypäjäläinen lehdestä.
Kaavakkeet palautetaan päiväkerhoon 22.5. mennessä.
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KULTAISEN IÄN KERHO
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Seurakunnan asiat

Ypäjän seurakuntakodilla keskiviikkoisin klo 11.30.
Lounaan hinta on 5,00 €
Tervetuloa toisten seuraan ja
nauttimaan yhteisestä ateriasta.

Syksyn kerhot alkavat viikolla 36.

Kerhoajoista tiedotetaan kesän Ypäjäläinen lehdessä,
sekä seurakunnan kotisivuilla.

Kiirastorstaina 18.4.
klo 9.30 alkaen
Ypäjän seurakuntakodille.

Ypäjän Evankelinen osasto piti vuosikokouksen
seurakuntakodissa maaliskuun alussa. Siinä päätettiin
pitkään jatkunut osasto lakkauttaa mutta toiminta jatkuu
Kanteleen lauluhetkineen ja Evankeliumijuhlalla elokuussa.
Kuva on viime elokuulta. Keskellä Henri Haataja, joka
Hämeen piirivastaava.
Vesa Parikka

Kuva Ypäjän hautausmaan reunalta, jossa hautoja ei ole.
Lintu on ottanut kynttilän haudalta ja vienyt sen aivan
muualle ja samalla nokkinut rikkoutuneen kynttilälyhdyn talia.
Joskus joko linnut tai tuuli lennättävät kynttilöitä ja muitakin
haudoille asetettuja esineitä paikasta toiseen.
Kuva Vesa Parikka
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Kiitos kuluneista vuosista, rakas Ypäjäläinen
Muutimme mieheni Riston
kanssa Ypäjälle syksyllä 1972,
hän seurakunnan uudeksi kirkkoherraksi ja minä opettajaksi
silloiseen kansalaiskouluun.
Koulujärjestelmän muutos
vei minut sittemmin työhön
yläasteelle.
Molemmat lapsemme syntyivät Ypäjällä. Ypäjäläisinä
elimme kevääseen 2012, jolloin alkoivat eläkepäivät.
Varhaiset Ypäjäläiset olivat

kopiokoneella tehtyjä A4-vihkosia.
Kopiokone oli noihin aikoihin kova sana. Omassa työssäni havaitsin todeksi väittämän:
jos vastaantulija tuoksahtaa
tenulta, hän on joko puliukko
tai opettaja. Spriikone vaihtui pian vahaksiin, ja kohta
olivatkin jo valokopiot uutta
aikaa. Koulutyössä leuka ja
liitu jäivät historiaan ja sitten
olivat kasetitkin muisto vain.

Ypäjäläinen-lehti koki sekin
muutoksia, mutta aina yhtä
odotettuna ja innolla luettuna.
Monet ovat ne kirjoittajat,
joiden työn jälkiä lehdestä on
saatu lukea.
Mieheni Risto haastatteli
usein paikkakunnan ihmisiä ja
teki juttuja eri tapahtumista.
Ypäjäläinen oli hänelle läheinen ja tärkeä julkaisu.
Olen ollut Ypäjältä lähdön
jälkeen Ypäjäläisen vakinainen

tilaaja ja lukija. Ypäjällä vietetyt 40 vuotta eivät unohdu.
Mutta ajat muuttuvat, ja Ypäjäläinen tutussa muodossaan
loppuu. Haluan kiittää kuluneista vuosista lehden toimittajia, lehteen kirjoittaneita ja
liike-elämän ilmoittajia. Olette
pitäneet meitä muualle muuttaneitakin ajan tasalla entisen
asuinpaikkamme asioista.
Liisa Ahti
Forssa

Yhteishaku päättyi: Hevosopisto edelleen suosituin
Peruskoulun päättäville nuorille suunnattu ammatillisen
koulutuksen kevään yhteishaku päättyi tiistaina 12.3.2019
klo 15.00. Ypäjän Hevosopisto
säilytti paikkansa alan suurimpana. Hevosalan nuorten hakijoiden määrät on kuitenkin
laskusuunnassa.
Hevosalan ammatilliseen
koulutukseen yhteishaussa
ensisijaisesti hakeneiden määrä laski koko maassa 5,3 %.
Ypäjän Hevosopistolle haki yhteishaussa ensisijaisena vaihto-

ehtonaan yhteensä 80 nuorta.
Ammatilliseen koulutukseen
on nykyisin mahdollista hakea
niin kutsutun jatkuvan haun
myötä ympäri vuoden. Tämä
liittyy ammatillisen koulutuksen uudistukseen, joka astui
voimaan vuoden 2018 alussa.
Uudistuksen tavoitteena on
ollut nopeuttaa opiskelemaan
pääsyä ja siten työhön siirtymistä. Uudistus näkyy positiivisesti Hevosopiston hakijamäärissä.
- Jatkuva haku on vetänyt

 ¡¡

Onko sinulla lapsille, nuorille tai lapsiperheille suunnattuja kesätapahtumia suunnitteilla kesälle 2019? Teemme
kesä-heinäkuun Ypäjäläiseen
lapsi- ja nuorisoystävällisen
kesäkoosteen paikallisista
kesäpuuhista.
Voit ilmoittaa kesätapahtumastasi ilmaiseksi lähettämällä tapahtuman nimen,
ajan, paikan ja lisätiedot,
esimerkiksi mahdolliset hintatiedot ja yhteystiedot, sähköpostitse Ypäjäläisen toimitukseen ypajalainen@ypaja.
fi viimeistään 15.4. klo 15
mennessä. Eikä tässä vielä
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vuoden aikana. Tällä hetkellä
näyttäisi, että vaikutus on positiivinen, mutta uusien nuorten
harrastajien ja jatkossa ammattilaisten saaminen lajin pariin
on tärkeää, Mansikkamäki jatkaa.
Kevään yhteishaun opiskelijavalinnoista tiedotetaan aikaisintaan 13.6. ja opiskelijaksi
hyväksyttyjen tulee ottaa opiskelupaikka vastaan 27.6.2019.
Marian Seppälä

Vaihtoehtoisia tapoja näkyä niin fris‐
beegolffareille, kuin muillekin aluetta
käyttäville kuntoilijoille on yhteensä vii‐
si, valitse siis itsellesi sopivin ja ota yh‐
teyttä viimeistään 1.5.2019 hankkeesta
vastaavaan liikunnanohjaaja Riina Le‐
vanderiin sähköpostitse
riina.levander@ypaja.fi tai soittamalla
p. 050‐4339002.

Ypäjän kunta rakentaa kuntalaisaloit‐
teen mukaisesti frisbeegolfradan Pertun‐
kaaren liikuntahallin läheisyyteen. Rai‐
vaustyöt ovat alkaneet ja yhdeksänväy‐
läisen radan on määrä valmistua
syksyyn 2019 mennessä.
Frisbeegolf on alati kasvattanut suosio‐
taan, sillä kyseessä on matalan kynnyk‐
sen laji, johon on helppo tempautua
mukaan. Ypäjän maksuttoman frisbee‐
golfradan lähellä on runsaasti parkkiti‐
laa sekä asialliset sosiaalitilat. Radan ra‐
kentamisen yhteydessä läheisen kuntoi‐
luradan oheen on sijoitettu uusia
ulkokuntoilulaitteita, jotka täydentävät
alueen liikunta‐ ja harjoittelumahdolli‐
suuksia.

700 € VÄYLÄT 1, 3, 8
600 € VÄYLÄ 6
500 € VÄYLÄT 2, 4, 5, 7, 9
500 € LOGOPAIKKA RADAN
ALUSSA OLEVAAN
SPONSORIKYLTTIIN (OPASTAULUN
VIERESSÄ)

50 € NIMI ILMAN LOGOA
SPONSORIKYLTTIIN (OPASTAULUN
VIERESSÄ)

Markkinointi- ja viestintäpäällikkö

Hevosopisto Oy

Hei yrittäjä, yhdistys tai muu
kesätapahtuman järjestäjä!





alusta alkaen hyvin ja Ypäjälle
haki viime vuonna lähes 400
opiskelijaa yhteishaun ulkopuolelta. Tänä vuonna trendi
näyttää jatkuvan vahvana sillä
tähän mennessä on tullut jo
80 hakemusta. Tänä vuonna
odotamme enemmän hakijoita myös lukiosta valmistuvien joukosta, Hevosopiston
toimitusjohtaja-rehtori Pauliina
Mansikkamäki arvioi.
- Hevosalan kannalta jatkuvan haun kokonaisvaikutusta on tärkeää arvioida tämän

Ypäjän kunta tarjoaa nyt yrityksille
mahdollisuuden tehdä markkinoinnin
hole‐in‐one ostamalla oma väylä uu‐
delta frisbeegolfradalta! Ratahanketta
voivat tukea myös yhteisöt ja yksityis‐
henkilöt.

kaikki! Teemme kesä–heinäkuun Ypäjäläiseen koosteen
Ypäjän kesätapahtumista.
Voit ilmoittaa kaikille avoimesta kesätapahtumastasi ilmaiseksi lähettämällä tapahtuman nimen, ajan, paikan ja
lisätiedot, esimerkiksi mahdolliset hintatiedot ja yhteystiedot, sähköpostitse Ypäjäläisen toimitukseen ypajalainen@ypaja.fi viimeistään
20.5. klo 15 mennessä.
Jos haluat ilmoituksen sekä
toukokuun että kesä-heinäkuun koosteeseen, lähetä ilmoituksesi viimeistään 15.4.
klo 15 mennessä.

!
YPÄJÄN SEURAKUNTA
PÄIVÄKERHOON ILMOITTAUTUMINEN
Syksyn 2019 kerhoryhmien järjestelyjen vuoksi tarvitsemme
seuraavat tiedot lapsestanne
22.05.2019 mennessä. Päiväkerhoon pääsevät 3–5-vuotiaat
lapset. Tänä vuonna 3-vuotta täyttävät voivat aloittaa syksyllä
kerhojen alkaessa. Jo kerhoa käyviltä riittää sanallinen ilmoitus
päiväkerhoon, ellei tiedot ole muuttuneet. Päiväkerhotoiminta
on maksutonta.
Lisätietoja saa päiväkerhosta
email. laila.moisander@evl.fi
puh: 040-804 9252/ Laila Moisander
maanantai – torstai klo 9 – 15 välisenä aikana.
Näitä kaavakkeita löytyy myös seurakunnan kotisivuilta, kirkkoherran virastosta ja päiväkerhosta.
Sukunimi __________________________________________
Etunimet __________________________________________
Syntymäaika _______________________________________
Huoltajan nimi ______________________________________
Lähiosoite _________________________________________
Postinro _______________paikka ______________________
Puh. _________________________
Lastasi kerhosta hakevan henkilön/ hoitajan nimi __________
_________________________________________________



____________________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 _______________________________

Tällaisia kesätapahtumia oli viime heinäkuussa Ypäjällä.

_________________________________________________

4

Huhtikuu / 2019

Entiset nuoret ryhtyvät runolle
Lausunta pitää sitkeästi pintansa Kansalaisopistojen
opinto-ohjelmissa. Lausunnasta haetaan yhteisöllisyyttä, rohkeutta, iloa ja muistin
vireyttä.
Pääsääntöisesti lausujat
ovat +55 vuotiaita naisia,
mutta mahtuu joukkoon
harvakseltaan myös miehiä.
Yksi rohkea mies on Erkki
Tyrväinen Hämeenlinnasta,
joka on ideoinut uuden runotapahtuman.
Kanta-Hämeen Lausujat
kutsuvat alueensa lausujia

Hämeenlinnaan runotapahtumaan 14.4.2019 klo 13.
Tapahtuma ei ole kilpailu
vaan kohtaaminen runon ja
lausunnan äärellä. Saat olla
ammattilainen tai harrastaja, kunhan täytät entisen
nuoren kriteerin eli +55v.
Suomen Lausujain Liiton
edustaja Ella Pyhältö kommentoi lopuksi esityksiä ja
huomioita yleisesti.
Ilmoittaudu 31.3 mennessä, 25 ensimmäistä pääsee
mukaan. Tarkemmat tiedot
ojanen.anita@gmail.com

HALUATKO TYÖPAIKAN
TAI TYÖLLISTÄÄ ITSESI?

Yrittäjyysvalmennus alkaa
VALMENNUKSEN AVULLA SAAT JALKAA OVEN
VÄLIIN PAIKALLISISSA YRITYKSISSÄ, VOIT
VIEDÄ ETEENPÄIN OMAA IDEAASI TAI VAIKKA
TYÖLLISTÄÄ ITSESI KESÄPROJEKTISSA.
VALMENNUS ON ILMAINEN, MUTTA OMALLA
TYÖLLÄ VOIT MYÖS TIENATA RAHAA.
1. KERTA 3-4.4.19 KLO 9-16
YPÄJÄN HEVOSOPISTOLLA
KYSY LISÄÄ VIRVE@INNOLA.FI

Ypäjän tarinakilpailu –

Mikä Ypäjällä on parasta?
Ypäjän kunta järjesti tarinakilpailun 10.12.2018 –
31.1.2019. Tarinakilpailuun
kerättiin tarinoita siitä, mikä
Ypäjällä on parasta. Ypäjän
kunnan järjestämään tarinakilpailuun lähetettiin yli 50 tarinaa.
Tarinakilpailun raati valitsi kahdeksan parasta tarinaa.
Raatiin kuuluivat: Katriina
Reijonen, Kari Vahaniitty, Riina Levander, Helena Kujansuu ja Inka Stormi. Lisäksi
oman suosikkinsa valitsivat
Ypäjän eskarit.
Tarinoiden valinnassa raati
katsoi etenkin tarinan sopivuutta kilpailun teemaan ”Parasta Ypäjällä”. Raadin mielestä tarinat olivat hyvin monipuolisia. Raati kuvaili tarinoita muun muassa näin: ”aito,
herkkä ja rehellinen muistelma”, ”perusteellinen tunnelmakuvaus”, ”rikas sanasto ja
yllätyksellinen tarina”, ”huumoria ja nasevuutta”, ”kotiseuturakkautta naapurikuntia
unohtamatta”, ”ajankohtainen
ja erottuva tarina” sekä ”luova
ja yhteisöllinen ratkaisu tarinankerrontaan”.
Tarinakilpailun voittajille
arvottiin paikallisia palveluita
palkinnoiksi. Palkintoina oli
mm. lahjakortteja Karrinpuomiin, Loimijoki Golfiin, Vesihelmeen ja Hevosopistolle.
Tarinoita tullaan hyödyntämään kunnan markkinointimateriaaleissa, sosiaalisessa
mediassa ja muussa viestinnässä. Lisäksi toivotaan, että
kilpailu on lisännyt positiivista virettä kunnassa.
Kiitos kaikille osallistuneille ja tarinakilpailun raadille!

Kokosimme otteita
voittajatarinoista.
Tarinat on esitelty
aakkosjärjestyksessä.
METKA KYLÄ -MUISTOJA
YPÄJÄLTÄ: ” Ensimmäinen

Tarinakilpailuun lähetettiin yli 50 tarinaa. Kahdeksan parasta
tarinaa palkittiin Ypäjän kunnan järjestämässä tarinakilpailussa.

muistoni liittyy lentopalloturnaukseen 80-luvulla. Ajelimme teini-ikäisinä keltaisessa
kuplavolkkarissa ison urheiluhallin pihaan. Hallissa ääntä
löytyi ja tunnelma oli korkealla. Liikunnan ilo jäi mieleen.
- - Ihmiset ovat täällä olleet
aina välittömiä ja ystävällisiä.
Kiirettä ei pidetä, paitsi ladulla ja Ypähölkässä. - - Ihastuin Ypäjälle tullessa laajalle
aukeaviin peltomaisemiin.
80-luvun lopussa pellot kukkivat makeasti keltaisina. Se
oli elähdyttävä näky. Toiseen
suuntaan aukeaa kaunis kylänäkymä laidunmaineen, kirkkoineen ja hevospatsaineen.
- - Kerran ihmettelin, että onpa joillakin ruskeapukuisilla
hiihtäjillä kova vauhti, kunnes
tunnistin ne peuroiksi. Täällä on hyvät puitteet harrastaa, loistavaa teatteria, kaunis
kirkko, hyvät peruspalvelut ja
kauniit istutukset kesäisin. Ja
niin -ne hurmaavat hevoset!”
– Satu Vaarula
MINUN YPÄJÄ: ”Ypäjältä
on niin lyhyt matka Loimaalle, siks mä tykkään Ypäjästä.
Tääl on maailman paras talvi.
Ypäjä on siks kiva, ku tääl
on päiväkoti ja lelupäiviä.” –

Tuukka Oksanen
PALJASJALKAINEN: ”Kylällä tuttuja tulee vastaan ja on
aikaa jutella. - - On tilaa olla
oma itsensä.” – Jenni Liuski
PARASTA ON PALVELUT:
”Parasta Ypäjällä on kuitenkin palvelut. Lääkäriin pääsee
nopeasti, kiiretöntäkin hoitoa
tarvittaessa parin päivän sisällä. - - Kokemukset koulumaailmastakin ovat hyviä.
Lapset oppivat ja viihtyvät,
opettajat ovat ammattitaitoisia
ja pidettyjä, kasvisruokaakin
on tarjolla. - - Kirjasto on jo
rakennuksena ihana. On mahtavaa, että kirjastosta saa perinteisten lainattavien lisäksi
digitointipalveluita ja liikuntavälineitä.” -Annamari Ilola
PERTTULAN
KOULUN
KOLMOSTEN AJATUKSIA
YPÄJÄSTÄ 2019: ”Ypäjällä
on kiva asua, koska täällä on
puhdas ulkoilma. - - Ypäjällä
on hieno venesatama. - - Joella voi ajaa moottorikelkalla.
- - Kivaa kun on Loimijoki ja
voi kalastaa.” – Perttulan koulun kolmosluokkalaiset
TURVAA JA HOIVAA: ”Kaunis talo Ypäjän parhaalla paikalla. Pihalla istutuksia ja

oleskelutilaa. Sieviä huoneita,
joistakin näköala joelle. Turvaa ja hoivaa, tuttuja sekä hoitajat että hoidettavat. - - Kiitos
Ypäjän palvelukeskukselle
kymmenen vuoden hoivasta.”
– Satu Leppälahti
YPÄJÄLÄINEN
HYMY:
”Ypäjäläinen hymy on parasta
meillä Ypäjällä.
Vastaantulijan tervehdys,
kiireetön kohtaaminen, reippaasti ”päivää” sanovat lapset.
Koirankakkaroskiksia sopivin
välein.
Elämä ilman jonoja, ilman
stressiä, ilman kulutusjuhlaa.
Kaurapuuroa lähipellon aineksista. - Aurinko ja tähtitaivaskin
ovat kirkkaampia Ypäjällä.
Puhtaassa ilmassa naava viihtyy puiden oksilla. Perhoset
ja kukat tienvarsilla. Hevoset laitumilla, traktorit pelloilla. Myös käköset kukkuu.
Ypäjäläisessä hymyssä on
ripaus itsevarmuutta, joka tulee itsenäisestä kunnasta. Oikeudesta päättää itse:
hyvin auratut tiet, hiekoittamaton väylä potkureille, hevosten oma kävelykaista.
Ypäjäläinen hymy kristalloituu kirjastossa. Siellä on
hymy, siellä on lämpö, siellä
asuvat seikkailut ja
unelmat. Myös yhteisöllisyys asuu siellä. Aina on aikaa
vaihtaa ajatuksia.
Tervetuloa Ypäjälle!” – Nimimerkki: jo 20 vuotta Ypäjällä onnellinen
YPÄJÄJÄISET JUURET:
”Ypäjällä autetaan ystävää hädässä on se sit myrskytuhot
tai auto ojassa. Ypäjällä kaikki
tuntee kaikki, sun asiat tiedetään paremmin kuin sinä itse.
- - Vieraalle kun kertoo olevansa Ypäjältä ni ensimmäitteksi kysytään ’Onko sullaki
hevonen?’ ” – Emmi Laakso
Inka Stormi

SOTE kaatui – Ypäjä jatkaa

Huhtikuun ensimmäisenä päivän aloittaa työnsä Riikka Riihimäki uutena kunnanjohtajanamme. Toivotan Riikan vielä
kerran tervetulleeksi Ypäjän
luotsiksi. Riikan ensimmäiset viikot menevät kuntaan,
sen työntekijöihin, työtapoihin, kuntalaisiin ja tärkeimpiin sidosryhmiin tutustuessa.
Kunnanvaltuusto kokoontuu
jo hänen toisella työviikollaan
11.4. Kokouksessa on käsiteltävänä muutamia sopimusasioita, yhtenä kunnanjohtajasopimus ja muina esimerkiksi
Jokiläänin kansalaisopistoa
ja Hämeen kesäyliopistoa käsittelevät sopimukset, nämä
molemmat meillekin tärkeitä
monipuolisen kurssitoiminnan
ja koulutuksen järjestäjiä seudullamme.
SOTE- ja maakuntauudistukset eivät onnistuneet, kuten
kaikki tiedämme. Tällä hetkellä asialla ei ole merkitystä
ypäjäläisille eikä alueemme

muillekaan asukkaille, koska kaikki SOTE-alan palvelut hoidetaan kuten tähänkin
saakka Forssan seudun kuntien muodostamassa kuntayhtymässä. Tulevaisuudesta emme
kuitenkaan tiedä, ja Hämeenliiton aloitteesta onkin aloitettu keskustelu maakunnan
laajuisesta sotesta leveämpien
hartioiden saamiseksi palveluita tuottamaan. Alueen kunnat ovat jo ilmaisseet valmiuksia tällaiseen, kuka väljemmin
ja kuka sitoutuneemmin. Ypäjän kunnankin on vielä esitettävä tähän kantansa nyt valtakunnallisen SOTE-päätöksen
jälkeen, kuten kunnanhallitus
linjasi aiemmin.
Alueen kunnat ovat jatkaneet tiivistä yhteistyötä niin
luottamushenkilöiden kesken
kuin kunnanjohtajienkin tapaamisissa. Myös koko maakunnan alueella on säännöllisiä tapaamisia järjestetty monien tärkeiden asioiden, kuten

liikenneyhteyksien ja muiden
elinvoimakysymysten tiimoilta. Hämeen maakunnan virkistysalueyhdistys suurelle osalle
ypäjäläisiäkin tuntemattomana toimijana on nyt muuttanut
hallintoaan ja ehkä enemmän
sellaiseksi, että sen toiminta
tavoittaa jäseniään eli maakunnan kuntia ja niiden asukkaita paremmin. Yhdistyksellä
on laajoja luontoalueita vesi- ja patikointireitistöineen
asukkaiden virkistyskäyttöön.
Ypäjäkin on näiden alueiden
omistaja. Valitettavasti yhdistyksen tiedotus- ja markkinointi ei ole ollut alueellamme
tähän saakka toimivaa. Tavoite on, että sekä Ypäjäläisessä
että Forssan Lehdessä tulee
olemaan asiasta juttuja. Alueisiin ja reittitarjontaan voi tutustua nyt www.hameenvirkistysalueyhdistys.fi – sivustolla.
Myönteisenä ja kunnankin tulonmuodostukseen vaikuttavana asiana Tyrinselällä

päästään rakentamaan kolmea
tuulivoimalaa Ypäjän kunnan
alueelle ja lisäksi yhtä Humppilan puolelle. Näiden uusien ja alueella jo entuudestaan
Jokioisten kunnan alueella
toimivien tuulivoimaloiden
valmistuttua alueelle syntyy
merkittävä uusiutuvan energian tuotanto, jota alueemme
tulee osata hyödyntää myös
markkinoinnissaan.
Alkuvuosi on ollut kunnassamme tapahtumien osalta vilkas, ja jatkuu sellaisena edelleen, niin hevos- kuin
kulttuuritapahtumilla. Lisäksi
huhtikuun 14. on eduskuntavaalipäivä, jolloin voimme
vaikuttaa äänellämme seuraavan neljän vuoden tapahtumiin maassamme.
Hyvää kevättä uudistuvaa
Ypäjäläistä odotellessa!

Markku Saastamoinen
Kunnanhallituksen pj.
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Lehden uusi päätoimittaja esittäytyy
Huhtikuussa on jännät
paikat käsillä. Toukokuun
numeroon toimitettavat
materiaalit ohjautuvat ensi kertaa minulle, Katriina
Reijoselle. Yritykseni KR
Viestintä vastaa jatkossa
lehden päätoimittamisesta
ja taittamisesta. KR Viestintä on vuonna 2017 perustettu ketterä viestintäalan
yritys, jonka toimipiste sijaitsee Annantien Liikekeskuksessa.
Yhdistysaktiivina tiedän,
mitä lehti yhdistykselle tarkoittaa. Kuntalaisena (joskaan en paljasjalkaisena,
se tässä kohtaa myönnettäköön) tiedän myös, mitä
lehti tavalliselle kuntalaiselle merkitsee. Ypäjäläinen on kuntalaisille tärkeä
lehti. Siksi Ypäjäläisen päätoimittamista on pidettävä
kunniatehtävänä.
Päätoimittaminen ei tässä tapauksessa vaadi juurikaan toimituksellista linjanvetoa, sillä lehden sisällöstä päättää viime kädessä
sen julkaisija, eli Ypäjän
kunta yhteistyössä Ypäjän
seurakunnan kanssa, mutta
omalla panoksellani pyrin
tuomaan lehteen elävyyttä
ja mukavia lehtijuttuja, sen

Lomalle saaristoon?!

Koe saariston upea luonto sekä
miellyttävä majoitus herkullisine
ruokailuineen hotelli & ravintola
Sandvikissa, Nauvon Pensarin
saarella.
Majoituspaketit puolihoidolla:

alk. 139 € / 2 henkilöä / yö (arkisin) ja
149 € / 2 henkilöä / yö (viikonloppuisin).
Kysy lisää: myynti@feedin.fi

OP tarjoaa
kesäduunipaikan
15-17 -vuotiaille nuorille lahjoittamalla
2 viikon palkan 6 ypäjäläiselle yhdistykselle.

verran mitä kulloiseenkin
lehteen mahtuu.
Lehden taittaminen tarkoittaa lehden ulkoasun
toteuttamista, eli sitä tietokoneella tehtävää työtä,
joka lehteen toimitetulle aineistolle tehdään, jotta lehti
näyttää lehdeltä. Hyvä taitto ei pistä silmään. Huono
taitto voi tarkoittaa esimerkiksi liian pientä kirjasinkokoa, tyhjiä koloja sivuilla

tai hankalasti seurattavaa,
palstalta toiselle pomppivaa tekstiä. Pyrin työssäni
selkiyttämään Ypäjäläisen
taittoa muuttamatta silti
lehdelle ominaista yleisilmettä. Monet tutut palikat
säilyvät tulevissakin numeroissa.
Kiitän kunnanhallitusta
luottamuksenosoituksesta sekä vt. kunnanjohtajaa
Sam Vuorista ja viestin-

tä- ja elinvoimasuunnittelijaa Inka Stormia hyvästä
yhteistyöstä kaikissa palavereissa, joissa olemme
lehden uudistusta suunnitelleet. Otan mielelläni palautetta vastaan tulevista
numeroista, joissa lehden
uutta ulkoasua haetaan.
Katriina Reijonen
katriina@krviestinta.fi

Hae kesäduunia OP:n piikkiin 18.4. mennessä:
Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistys ry
Satu Jokinen, 050 4001113,
jok-yp4h@suomi24.ﬁ
Kuusjoenkulman kyläyhdistys
Susanna Romu, 050 3369107,
susa.romu@gmail.com
MLL Ypäjän paikallisyhdistys ry
Jonna Hakamäki, 050 3952030,
jonna.hakamaki@seutuposti.ﬁ
Ypäjän musiikkiteatteri ry
Virpi Seppänen, 045 1833833,
ymt@ypajanmusiikkiteatteri.ﬁ
Ypäjän ratsastajat ry
Anu Korppoo, 040 8607611,
anu.korppoo@hevosopisto.ﬁ
Ypäjän Yllätys ry
Mirka Kaunisto-Vuorentausta, 045 6649221,
liikuntavastaava@ypajanyllatys.ﬁ

Ypäjäläinen muuttuu
toukokuun lehdestä alkaen
Toukokuun lehdestä alkaen
Ypäjäläinen ilmestyy uudessa muodossaan. Toukokuun Ypäjäläinen ilmestyy
vapun vuoksi jo 24.4.2019.
Aineisto seuraavaan lehteen tulee jättää viimeistään
15.4. klo 15 mennessä.
Kunnan ja seurakunnan
yhteisen tiedotuslehden,
Ypäjäläisen muutosten taustalla on Ypäjäläisen kulurakenteen keventäminen kunnanvaltuuston päättämän talousarvion 2019 mukaisesti
ja seurakunnan osallisuuden pienentyminen. Lisäksi
Ypäjäläiseen toimitettujen
aineistojen määrät ovat vähentyneet merkittävästi parin viime vuoden aikana.
Uudenmuotoisessa Ypäjäläisessä panostetaan selkeyteen ja luettavuuteen sekä
kirkastetaan lehden roolia
kunnan ja seurakunnan yhteisenä tiedotuslehtenä.
Kunnanhallituksen päätöksen 5.3.2019 mukaisesti
uusi Ypäjäläinen on A4kokoinen ja se ilmestyy
kahdeksan kertaa vuodessa
seuraten tapahtumien, tilaisuuksien sekä seurakunta-, yhdistys- ja kuntatyön
kiertoa. Ypäjäläinen tulee
ilmestymään 1 tammi-, 2
helmi-maalis-, 3 huhti-, 4
touko-, 5 kesä-heinä-, 6
elo-, 7 syys-loka- sekä 8
marras-joulukuun lehtinä.
Ypäjäläisen toimitus- ja

taittotyön tekee paikallinen
viestintäyritys KR-viestintä.
Painatuksen hoitaa Painotalo Painola ja jakelun Ypäjän
kunnan alueella Jakelukulma. Toukokuun lehdestä alkaen lehteä ei enää myydä
kunnan ulkopuolelle. Ypäjäläisen voi edelleen lukea
verkkolehtenä Ypäjän kunnan verkkosivuilta.
Ypäjäläisen sisältö koostuu pääsääntöisesti kunnan
palveluihin, päätöksentekoon, tapahtumiin ja toiminnan muutoksiin liittyvistä jutuista ja ilmoituksista, seurakunnan jutuista ja
ilmoituksista sekä yritysten
ja yhdistysten ilmoituksista. Jatkossa yhdistysten ilmaiset ilmoitukset tulevat
”Yhdistystoiminta”-otsakkeen alla. Yhdistysten ilmaisiin ilmoituksiin voi
sisällyttää ilmoituksen nimen/tarkoituksen, paikan,
ajan ja ilmoituksen muut
keskeiset tiedot. Kuvia ja
logoja ilmaisiin ilmoituksiin ei sisällytetä.
Tavoitteena on saada ilmoitukset yhtenäiseen muotoon, jotta lehden lukumukavuus ja selkeys parantuisivat sekä tilankäyttö tehostuisi. Yhdistysten omannäköiset, kuvalliset/logolliset
ilmoitukset ovat toukokuun
lehdestä alkaen maksullisia. Yhdistyksille tarjotaan
kuitenkin 30 % alennus il-

moitushinnoista. Yksityiset
ja yritysten ilmoitukset ovat
samanhintaisia kuin aiemminkin. Etu- ja takasivun
ilmoitukset ovat 0,75 €/
palstamillimetri (pmm) ja
muissa osissa lehdessä 0,50
€/pmm.
Ypäjäläisen logo säilyy
entisellään, mutta ulkoasua

tullaan hieman raikastamaan ja yhtenäistämään.
Aineisto lähetetään jatkossakin Ypäjäläisen sähköpostiosoitteeseen ypajalainen@ypaja.fi. Paperisia
ilmoituksia tai puhelimitse välitettäviä ilmoituksia
otetaan vastaan ainoastaan
poikkeustapauksissa.

Ilmestymisajat ja aineistojen jättöpäivät
ovat seuraavat vuonna 2019:
lehti

toukokuu
kesä–heinäkuu
elokuu
syys–lokakuu
marras–joulukuu

aineistot viimeistään
klo 15 mennessä
15.4.2019
20.5.2019
22.7.2019
26.8.2019
28.10.2019

ilmestyminen
24.4.2019
29.5.2019
31.7.2019
4.9.2019
6.11.2019



Näin toimitat maksulliset ilmoitukset:

– Kirjoita sähköpostiin ilmoituksen laittajan yhteystiedot
ja lehti, johon haluat mainoksen. Jos toimit yhdistyksen
puolesta, kerro yhdistyksen nimi ja laskutustiedot. Yhdistykset saavat ilmoituksistaan 30 % alennuksen ilmoitushinnoista.
– Liitä sähköpostin liitteeksi mainos pdf., jpg.- tai
doc.-tiedostona.
– Lähetä ilmoitus osoitteeseen ypajalainen@ypaja.fi

Näin ilmoitat yhdistyksen toiminnoista ilmaiseksi:
Näin ilmoitat yhdistyksen toiminnoista ilmaiseksi:
– Kirjoita sähköpostikenttään tai erilliselle tiedostolle ilmoituksen nimi, paikka ja aika sekä muut keskeiset tiedot.
– Jos samalla yhdistyksellä on useampia ilmoitettavia asioita,
listaa ilmoitukset päivämäärän mukaiseen järjestykseen.
– Muista mainita sähköpostissa yhteystietosi ja lehti, johon
haluat ilmoituksen.
– Lähetä ilmoitus osoitteeseen ypajalainen@ypaja.fi

Luonnostelma siitä millaiselta yhdistysten ilmaiset ilmoitukset näyttävät toukokuun lehdestä alkaen.
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POTKUA SIRKOISTA!

Keskiviikkona 10.4.2019 klo 18-20.15

Kartanon koululla (Varsanojantie 97, Ypäjä)
opettajana Minna Lax
Oletko jo uskaltanut maistaa sirkkoja? Hyönteiset ovat ekologinen, terveydellinen ja eettinen
vaihtoehto lihalle. Syötävissä hyönteisissä yhdistyvät maku, ravintoarvot, pieni tilantarve ja nopea
lisääntyminen sekä kotimaisuus. Niissä ei ole myöskään kemikaalijäämiä. Ne ovat mitä
suurimmassa määrin tulevaisuutta, koska korvaavia proteiinin lähteitä on pakko löytää. Tule
tutustumaan ja maistelemaan, mihin kaikkeen heinäsirkkoja voi käyttää!
Kurssimaksu 16 € (3 oppituntia), kurssinumero 810210, ilmoittautuminen viim. 4.4.

HYGIENIAPASSI

Lauantaina 27.4.2019 klo 13-14.30

Kunnanvirastolla (Keskuskatu 29 A, Jokioinen)
opettajana Maarit Mäki
Kurssi sisältää hygieniaTESTITILAISUUDEN. Testin läpäisseet saavat virallisen hygieniapassin.
Testiin osallistuvilla tulee olla mukanaan kuvallinen henkilöllisyystodistus.
Testi perustuu materiaaliin, joka löytyy Elintarviketurvallisuusviraston kotisivuilta www.evira.fi
(nykyisin Evira on nimellä Ruokavirasto) ja
https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/hygieniapassi/opiskelukoulutus-ennenhygieniapassitestia/tietoa-elintarvikehygieniasta/. Testiin osallistujia kehotetaan tutustumaan
ennen kurssia mm. näihin aineistoihin. Uusintatesteistä ja erityisjärjestelyjä vaativista testeistä tulee
sopia erikseen. Kurssimaksu 26 € (todistusmaksu 6 e sis. kurssimaksuun), kurssinumero 810221,
ilmoittautuminen viimeistään 26.4.

PINKOPAHVIKURSSI

Lauantaina ja sunnuntaina 13.-14.4.2019 klo 10-15

Humppilan museorautatieasemalla (Paananrinteentie 14, Humppila)
opettajana interiöörikonservaattori Elina Wirkkala
Tervetuloa oppimaan perinteistä pinkopahvitusta! Pinkopahvin perinteet ovat pitkät ja sen suosio on
jälleen kasvussa. Kurssilta saat niksit ja neuvot hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi. Osallisujat
osallistuvat itse käytännön työhön oikealla työmaalla. Työmaalle tarvitset mukaan mukavat
työvaatteet ja vasaran.
Kurssimaksu 37 € (12 oppituntia), kurssinumero 110499, ilmoittautuminen viimeistään 8.4.
Kahvit ja sopat sisältyvät kurssihintaan.
Yhteistyössä mukana Jokioisten Museorautatieyhdistys ry.

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO
p. 03-4182 7402
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KEVÄTTORI

YPÄJÄNKYLÄN SEURAINTALOLLA
SUNNUNTAINA 28.4.2019 klo 13 – 15
Varaathan pöytäsi viimeistään 26.4. mennessä, pöytävuokra
5€, Pöytävaraukset Pirkolta puh 050 4682588
Myynnissä mm: M
 unia
Keramiikkaa
Käsitöitä, yms.
Puffetista makoisat kahvit ja kastettavat.
Arpaonneasikin voit kokeilla,
ja pihalta grillimakkaraa
Tervetuloa tekemään onnistuneita ostoksia ja
nauttimaan hyvästä seurasta.
Järjestäjänä Ypäjänkylän kyläyhdistys ry.

VAPPULOUNAS

20.04.2019 KLO 19:00

YPÄJÄNKYLÄN SEURAINTALOLLA
Ypäjänkyläntie 842
Tule ja ota koko perheesi mukaan nauttimaan
pääsiäisvalkeiden loisteesta.

KEVÄTKOKOUS
Ypäjänkylän Seuraintalolla
Sunnuntaina 7.4.2019. alkaen klo 14:00
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Lisäksi viimeiset tiedot valokuidusta
ja keskustelu uuden kyläsuunnitelman
toteutuskohteista vuonna 2019.
Kahvitarjoilu
Tervetuloa.
Toivottavasti pääset paikalle. Kaipaamme kylän yhteiseen toimintaan ja tapahtumiin lisää väkeä. Kokous on
avoin kaikille Ypäjän-kylän Kyläyhdistyksen jäsenille.
Ypäjänkylän kyläyhdistys ry.

Ypäjänkylän Seuraintalolla
Maanantaina 1.5.2019 klo. 14–16
Menu nähtävillä netissä 7.4. alkaen
– ”www.ypajankyla.fi”
– Kevätkokouksessa 7.4.
– Tulevassa kylätiedotteessa
Aikuiset 15 €, lapset 4 – 12 v 7 €
Lounaslippuja vain ennakkovarauksella

PÄÄSIÄISVALKEET

YPÄJÄN ETELÄISET MAA- JA KOTITALOUSNAISET
Tule pääsiäisaskartelu iltaan keskiviikkona 3.4. klo
18:00 Osuuspankin kerhohuoneelle.
Voit tuoda materiaalia tullessasi tai valmiin koristeen
joka olis helppo tehdä. Ota mukaan sopivat sakset.
Tervetuloa

Tulevia tapahtumia: Pääsiäisvalkeat 20.4. klo 19:00
Kevättori 28.4. klo 13:0 –15:00
Vappulounas 1.5. klo 14:00–16:00

Metalli 158. kevätkokous Veteraanituvalla 10.4.
klo 17.30. Tervetuloa!

SOITA Puheenjohtajalle (Veli-Tapio) 050 520 1386
TAI
Pirkolle 050 468 2588
Varaukset myös sähköpostilla: varaus@ypajankyla.fi
ILMOITTAUDU VIIMEISTÄÄN
KESKIVIIKKONA 26.4 MENNESSÄ

Tervetuloa!
Järj. Ypäjänkylän kyläyhdistys ry

Suomen Keskusta r.p:n
Ypäjänkylän paikallisyhdistys ry.

VUOSIKOKOUS
Ypäjänkylän Seuraintalolla
sunnuntaina 7.4.2018 klo 18:00
esillä sääntöjen määräämät asiat
Kokouksen aluksi kansanedustajaehdokas
Johanna Häggman tavattavissa
Kahvitarjoilu 				
Johtokunta

Tervetuloa!

YPÄJÄN KARJALAISSEURA RY
TIEDOTTAA

Tarjolla makkaraa ja nokipannu kahvia sekä pihapuffetti

Teatteri Tuntemattomaan Jokioisille perjantaina
7.6.2019 klo 19 näytäntöön varattu 20 lippua. Varataan väliajalle kahvit.
Jokioisten Höyläämöllä esitetään Tähdet, tähdet –
Suomi-filmin helmiä teatterikonsertti.
Ilmoittautumiset viimeistään 10.5.2019 mennessä:
Pekka Moisander 0400-260 949.

Ypäjänkylän kyläyhdistys ry.
Tulossa olevia tapahtumia:
• 28.4. Kevättori • 1.5. Vappu lounas • 19.5. Match Show

Tupailta torstaina 11.04.2019 klo 18 Veteraanituvalla. Katsotaan kotiseutumatkakuvausta vuodelta 1993,
Esa Raaska digitoinut Muolaassa ja Äyräpäässä kuvatun videon.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry /
Keijo Leppänen 050-3636624 tai leppake@gmail.com.
Ilmoittautumiset 26.4.2019 mennessä.
Muista ilmoittaa myös ruokavaliostasi.

Tule kesätöihin MLL:lle
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Ypäjän paikallisyhdistys ry. tarjoaa kesätöitä kahdelle 15–17 -vuotiaalle
ypäjäläisnuorelle Ypäjän Osuuspankin tuella. Palkka on
400 € / 2 vko. Kesätyö pitää sisällään uimakoululaisten
leikittämistä ja vahtimista MLL:n järjestämän uimakoulun aikana 15.–26.7.2019 Piilikankaalla. Uimakoulussa
ohjaajana toimii Satu Laiho ja uimakouluun järjestetään kyyti keskustasta. Hakuaika kesätyöhön päättyy
18.4.2019.
Hakemukset ja lisätiedot:
Jonna Hakamäki p. 050 395 2030 tai
sp. jonna.hakamaki@seutuposti.fi

Karjalaiset kesäjuhlat Hämeenlinnassa 14.–16.6.2019
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Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Huhtikuun toimintaa
01.4. m
 aanantai
klo 9.00 LEHTIKURSSI Forssa
05.4. p
 erjantai klo 11.00
Etelä-Hämeen piiri ry:n sääntömääräinen
KEVÄTKOKOUS seurakuntakodissa
09.4. tiistai
klo 11.30 HALLITUKSEN KOKOUS Veteraanitupa
09.4. tiistai
klo 13.00 KUUKAUSITAPAAMINEN Veteraanitupa
vieraana kuntohoitaja MARI KRAPI
16.4. tiistai
klo 13.00 NAISTENPIIRI Veteraanitupa
23.–28.4. kevät matka Puolaan.
26.4. p
 erjantai
klo 13.00 TARINATUPA

Veteraanitupa

MAJATALO VILLA EMILIA
tarjoaa edullisen lounaan YPÄJÄN ELÄKELÄISILLE
LOUNAS klo 11.00 – 14.00 8,00 e / hlö
tarjous voimassa 31.08.2019 saakka

Kartanonkylän yksityistien

VUOSIKOKOUS

Ypäjän Yllätys Yhteystiedot

pidetään Ypäjän Osuuspankin kerhohuoneessa
tiistaina 23.4.2019 klo 19.00 alkaen.
Esillä sääntöjen määräämät asiat. Maksuunpanoluettelo on nähtävillä Ypäjän Osuuspankissa 5.–18.4.2019
välisenä aikana.
Hoitokunta

Huomio! Laskutukseen, iltabingoon ja kuntosalin
avaintunnisteisiin sekä käyttöoikeuksiin liittyvät
yhteydenotot toimisto@ypajanyllatys.fi tai 045 235
6212.

Keskustan Perttulan py:n

Mediavastaava (markkinointiin liittyvät kehitysehdotukset):
Kalle Kähkönen
mediavastaava@ypajanyllatys.fi

sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS

pidetään Veteraanituvalla tiistaina 23.4.2019 klo 18:00
Tervetuloa!
Johtokunta

Keskustan Ypäjän Eteläinen paikallisyhdistys ry:n
sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS

pidetään Veteraanituvalla tiistaina 23.4.2019 klo 18:00
Tervetuloa!
Hallitus

Keskustan Ypäjän kunnallisjärjestö ry:n
sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS

Lehtolan yksityistiekunnan

pidetään Veteraanituvalla tiistaina 23.4.2019 klo 19:00
Tervetuloa
Johtokunta

Hoitokunnan pj. Tuomo Mäkeläinen

Keskustan Ypäjän kunnallisjärjestö ry järjestää Ypäjän
torilla vaalitapahtuman lauantaina 30.3. klo 12–15 paikalla tavattavissa eduskuntavaaliehdokkaita. Tarjolla
pientä naposteltavaa. Tervetuloa keskustelemaan!

sääntömääräinen vuosikokous pidetään Eija ja Jukka
Suomisella Lehtolantie 30, perjantaina 12.4.2019
klo 18. Käsitellään säännöissä määrätyt asiat.

Liikuntatapahtumia

Lentopallojaoston puheenjohtaja (lentopallotoimintaan
liittyvät tiedustelut, toiveet ja kehitysehdotukset):
Pasi Paloposki
lentopallojaosto@ypajanyllatys.fi
Liikuntavastaava (tanssi/peili, palloilu ja kuntosalin
varaukset, liikuntavälineiden ja kaluston vuokraukset,
liikuntatoimintaan ja välineisiin liittyvät tiedustelut,
toiveet ja kehitysehdotukset lentopallotoimintaa lukuun
ottamatta):
Mirka KaunistoVuorentausta/Riikka Lähdemäki
liikuntavastaava@ypajanyllatys.fi
045 236 3136
Kiinteistövastaava
(liikuntahallin
valaistuksessa,
lämmityksessä, ilmanvaihdossa, puhtaanapidossa tai
kalustossa havaittujen puutteiden ilmoittamiset):
Mari Moisander/Tapio Ahonen
kiinteistovastaava@ypajanyllatys.fi

Hallituksen puheenjohtaja (hallituksen tai yhdistyksen
yleisen kokouksessa käsiteltäväksi haluttavat asiat,
haastattelupyynnöt, loput muille kuulumattomat asiat):
Keijo Vuorentausta
puheenjohtaja@ypajanyllatys.fi
045 664 9221
Postiosoite: Ypäjän Yllätys ry, Pertuntie 5, 32100 YPÄJÄ.

Isonveräjäntien yksityistien

vuosikokous 14.04.2019 klo 14.00 Mäkilässä.
Tervetuloa!

Vellinkimäen yksityistien

VUOSIKOKOUS pidetään Juha Teperillä maanantaina
15.4.2019 klo 19.00.

Ypäjän Reserviläiset ry:n
KEVÄTKOKOUS

perjantaina 17.4.2019 klo 19.00 Veteraanituvalla.
Puheenjohtaja
Kuusjoenkulman kyläyhdistyksellä avoinna 2 Kesäduunipaikkaa OP:n piikkiin (2vko per kesätyö) 15-17-vuotiaille ypäjäläisille nuorille.
Toinen kesätyö MLL Uimakoulun saunan lämmitys
+ lasten leikitys ajalle 15.–26.7.2019. Toinen kesätyö suoritetaan Piilikankaalla myös. Remonttihommia
(maalausta ym.) ja/tai saunan lämmitystä
Haku viimeistään 18.4.2019 mennessä
susa.romu@gmail.com, tai
soita 0503369107 Susanna
Avantosauna jatkuu
sunnuntaina vielä
huhtikuun klo 15–18.

JHL 729
Ypäjän osaston

sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS
TERVETULOA 25.4.2019 klo 18.00 Veteraanituvalle,
Perttulantie 7.
Sääntöjen määräämät asiat ja toiminnan suunnittelua.
Kahvitarjoilu
Hallitus

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
tiistaina 23.4.2019 Aino Tuuralla klo 16.00 (Isokuja 2, Ypäjä )
Käsitellään kevätkokoukselle määrätyt asiat.
Vietetään TUPAILTAPÄIVÄÄ kahvitellen, samalla ajankohtaisasioista keskustellen.
Tervetuloa !
JOHTOKUNTA

Pertunkaaren kuntosalin käyttöoikeus:
Perusavain 30€/1kk, 60€/3kk, 100€/6kk, 180€/12kk
Päiväavain 25€/1kk, 45€/3kk, 70€/6kk, 120€/12kk
Kympiavain 40€/10 käyttökertaa
Hinnat ovat jäsenhintoja, muille hintoihin lisätään 20€

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
Sunnuntaina 28.4. klo 14.00
Veteraanituvalla.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Yhdistyksen jäsenmaksu 15€/kalenterivuosi.
Avaintunnsteen pantti on 50€, jonka saa takaisin
avaimen palautettuaan. Perus- ja kymppiavaimella
käyttöoikeus klo. 5:00-23:00 ja päiväavaimella
klo. 5:00-14:00 välisenä aikana.

Kutsu

Lions Club Ypäjä kutsuu yrityksiä ja yhdistyksiä
LOIMIJOKISOUDUN HAASTESOUTUKILPAILUUN

Yllätys-Bingo
Pertunkaaressa (Pertuntie 5, Ypäjä)

Haastesoutukilpailu pidetään perinteisen Loimijokisoudun yhteydessä perjantaina 24.5.2019.
Kutsuttu yritys, yhdistys ym. voi haastaa itselleen kilpakumppaneita.
Kisa soudetaan lasikuituisella soutuveneellä. Kilpailu käydään 2 + 2 +2 hengen miehistöllä: soutaja
+ perämies. Soudussa on kaksi vaihtoa. Lähtö-, vaihdot ja maali ovat Kurjensillalla. Soutumatka on
noin 1 km/osuus.
Lähtö tapahtuu Kurjensillalta klo 18.00, veneiden arvonta on klo 17.45.
Soutajat käyvät kääntymässä Kurjenkaari sillan alapuolella, josta palataan 1. ja 2. vaihtoon
Kurjensillalle. Kolmannen osuuden soutajat soutavat maaliin Kurjensillalle.
Kaikenlainen yrityksen julkituominen vaatetuksessa, veneessä yms. on suotavaa ja toivottavaa.
Osallistumismaksun 150 €/ joukkue käytämme hyväntekeväisyyteen.
Osallistumismaksun voitte maksaa aktiviteetti tilillemme OP Ypäjä FI48 5539 0220 0069 76.

Ypäjän Keskustanaiset ry.

Kuntosalin hinnasto

Vuoden jokaisena sunnuntaina. Ovet avataan kello 16:30
Pelaaminen alkaa kello 18:00. Pelaamisen välissä yksi tauko
Pelaajille tarjolla ilmaista kahvia joka kerta
Kirja 4€, irtopeliliuskat 1-3€, arvat 1-2€
Asiakkaat saavat itse valita kaikki peliliuskat ja arvat.
Bingo-voitot pelaajan valinnan mukaan S-ryhmän tai

TERVETULOA !

K-ryhmän lahjakortteina.

Ypäjällä 13.2.2019

Bingosta pienin jaettava voitto 20€, jakoon mennessä 10€

Markku Leppälahti
Markku Leppälahti presidentti
Lions Club Ypäjä
Soudun yhdyshenkilönä toimii Jouko Käkönen puh. 0500 - 801 914, jouko.kakonen@ypaja.fi ,
hänelle pyydämme ilmoittamaan osallistumisenne ja haastamanne yrityksen sekä yhteyshenkilön
puhelinnumeron.
Soutuveneen järjestämme käyttöönne soudun lähtöalueelle.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Perinteinen, jo 38. Loimijokisoutu on Lions Clubien soutukilpailu. Sen lähtö tapahtuu
Kurjensillalta klo 19.00 ja se soudetaan samanlaisin venein ja miehistöin kuin haastesoutu, myös
soutumatka on sama kuin haastesoudussa. Kilpailuissa ei jaeta arvopalkintoja.

Kioskista edullisesti leivonnaisia ja paljon muuta
Myynnissä grillattua Hulluntuhti-makkaraa
Arpavoitot kioskista valinnan mukaan
(lahjakortteja, arpoja, kahvipaketteja ym.)
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IKÄIHMISILLE OHJAUSTA JA NEUVONTAA
Palveluohjauksen päällikkö Marjatta Palojärvi tavattavissa
Ypäjän palvelukeskuksessa Rauhalantie 1
klo 12–15
ti 30.4.
ke 29.5.
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

YPÄJÄN KUNTA JÄRJESTÄÄ

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
TORSTAINA 25.4.2019
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

VARHAISKASVATUKSEN
VARHAISKASVATUKSEN
AVOIN
PERHEKERHO HAAVISSA

EDUSKUNTAVAALIEN 2019 KOTIÄÄNESTYS

EDUSKUNTAVAALIT 2019

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

Ypäjän kunnassa toimitetaan eduskuntavaalit
sunnuntaina 14. päivänä huhtikuuta 2019

Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan
Ypäjän kunnan keskusvaalilautakunnalle.
Ilmoittautuminen tehdään joko kirjallisesti kunnanvirastolta
saatavalla lomakkeella tai puhelimitse. Ilmoittautuminen voidaan
myös tehdä sähköpostin (kunta@ypaja.fi) välityksellä.
Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja
aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava
ilmoituksessa.
Kotiäänestykseen ilmoittautumisen vaaliin on oltava perillä
keskusvaalilautakunnassa viimeistään tiistaina 2.4.2019 ennen
klo 16.
Kotiäänestyksen toimittaminen

perjantaisin kello
9-11.30


Eduskuntavaalien kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana 3.–9.4.2019. Äänestäjälle ilmoitetaan etukäteen kirjeitse
tai puhelimitse kahden tunnin tarkkuudella se ajankohta, jolloin
vaalitoimitsija saapuu toimittamaan äänestyksen.
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Kotiäänestys eroaa vain vähän tavallisesta ennakkoäänestyksestä. Tärkeä ero on siinä, että kotiäänestyksessä on vaalitoimitsijan ja äänestäjän lisäksi oltava läsnä äänestäjän valitsema
tai hyväksymä henkilö, joka on täyttänyt 18 vuotta.
Äänestäjällä on oikeus käyttää äänestystoimituksessa avustajaa, jona voi olla myös edellä mainittu hänen valitsemansa tai
hyväksymänsä henkilö. Mikäli jostain syystä äänestäjällä ei ole
tilaisuutta tai hän ei halua valita läsnä olevaa henkilöä, hänen on
mainittava tästä ilmoittautuessaan kotiäänestykseen.
Äänestäjä merkitsee ehdokkaan numeron äänestyslippuun siten,
että vaalisalaisuus säilyy. Äänestyslippu suljetaan leimattuna
vaalikuoreen, joka on väriltään ruskea. Äänestäjä täyttää lähetekirjelomakkeen ja osoittaa sen Ypäjän kunnan keskusvaalilautakunnalle. Paikalle kutsuttu henkilö merkitsee nimikirjoituksensa
lähetekirjeeseen. Vaalitoimitsija merkitsee lähetekirjeeseen
todistuksen, että äänestys on tapahtunut laissa säädetyin tavoin.
Lopuksi lähetekirje sekä siihen mahdollisesti liitetty ilmoituskortti sekä vaalikuori suljetaan lähetekuoreen, joka on väriltään
keltainen ja jonka vaalitoimitsija toimittaa Ypäjän kunnan keskusvaalilautakunnalle.





YPÄJÄN KUNTA VUOKRAA
Ypäjän kunta vuokraa SIWAN ENTISEN KAUPPAKIINTEISTÖN. Liiketilan koko 435 m² ja kylmät ulkovarastotilat 36 m² lastauslaiturilla. Kiinteistö sijaitsee
Ypäjän keskustassa parhaalla liikepaikalla.
Ypäjän kunta pyytää tarjousta MURSKAN KIOSKIN
vuokraamisesta kesäkaudesta 2019 alkaen. Kioski
sijaitsee 10-tien varrella, Murskan uimalan yhteydessä. Tekniselle johtajalle osoitetut kirjalliset tarjoukset,
joissa tulee olla mainittuna vuosivuokran suuruus
sekä ehdotus vuokra-ajan kestosta tulee toimittaa
26.4.2019 mennessä, osoitteeseen Ypäjän kunta,
Perttulantie 20, 32100 Ypäjä, tai kunta@ypaja.fi
Lisätietoja: 0500 801 914 / Jouko Käkönen.
Tekninen johtaja
YPÄJÄN KUNNAN KESÄTYÖT JA
KESÄTYÖLLISTÄJÄN TUKI
Hae KUNNAN KESÄTÖITÄ viimeistään 29.3.2019
klo 15 mennessä. Hakuohjeet ja -lomakkeet ovat
saatavilla kunnantalolta tai kunnan verkkosivuilta
www.ypaja.fi Lomakkeet.
Ypäjän kunta tukee yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä
nuorten työllistämisessä kesän 2019 aikana KESÄTYÖLLISTÄJÄN TUELLA. Tukea saa 21 ensimmäistä hakijaa hakemusten saapumisjärjestyksessä.
Työllistämisestä tulee ilmoittaa viimeistään 24.5.2019
mennessä. Lisätiedot ja hakulomakkeet ovat saatavilla kunnantalolta tai kunnan verkkosivuilta www.ypaja.fi
Lomakkeet.

Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti äänestysalueet
ja äänestyspaikat ovat seuraavat:
Nro Äänestysalue Äänestyspaikka
1
Ypäjä
Kunnanvirasto, Perttulantie 20
Vaalitoimitus alkaa vaalipäivänä klo 9.00 ja
päättyy klo 20.00.

ENNAKKOÄÄNESTYS

VARHAISKASVATUKSEN

AVOIN
PERHEKERHO
HAAVISSA
perjantaisin
kello 9-11.30
AVOIN
PERHEKERHO
HAAVISSA
perjantaisin kello
9-11.30


ÄÄNESTYSALUEET JA ÄÄNESTYSPAIKAT

Ypäjän kunnan keskusvaalilautakunnan osoite on Perttulantie
20, 32100 YPÄJÄ ja puhelinnumero 02 - 7626 500.
Ypäjällä 19.2.2019
YPÄJÄN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään
3.–9.4.2019.
Ennakkoäänestyspaikkana on Ypäjän kunnanvirasto,
osoite Perttulantie 20.
Ennakkoäänestyspaikka on auki seuraavasti:
keskiviikko
klo 9 – 15
torstai
klo 9 – 17
perjantai
klo 9 – 14.30
lauantai ja sunnuntai klo 10 – 15
maanantai
klo 9 – 15
tiistai
klo 9 – 18

YPÄJÄN VAPAA-AIKATOIMI
2019 Kesäleirit:
vko 24 Päiväleiri – Ypäjänkylällä
•alakoululaisille
vko 25 Päiväleiri – Kartanon koulun alueella
• alakoululaisille
Lisätietoja:
Silja Haavisto – 		
silja.haavisto@ypaja.fi
Riina Levander – 050-3803479 – riina.levander@ypaja.fi
Eeva Lehtonen – 050- 5747732 – eeva.lehtonen@ypaja.fi

KIRJASTO
YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO

Hossintie 2, 32100 Ypäjä
Puh. 044-4352006
ypajan.kirjasto@ypaja.fi
www.ypaja.fi | www.lounakirjastot.fi
Kirjastonjohtaja-sivistystoimenjohtaja Jasmiina Sillanpää
Puh. 050-3455510 | jasmiina.sillanpaa@ypaja.fi
Kurkista kirjaston arkeen myös Facebookissa ja Instagramissa @ypajankirjasto !

AUKIOLOAJAT 1.1.–31.5.2019

Ma klo 13–19
Ti
klo 13–19
Ke klo 10–16
To klo 13–19
Pe klo 10–16
Avoinna myös joka kuukauden toisena ja neljäntenä
lauantaina klo 11–14.

Kunnanvaltuusto

Perttulantie 20
32100 Ypäjä

YPÄJÄN KUNNANVALTUUSTON
kokous pidetään
torstaina 11.4.2019 klo 18.30
kunnanvirastossa.

KIRJASTON TILAJÄRJESTELYT

Kokouksen asialista on nähtävänä kunnanviraston ilmoitustaululla ja Ypäjän kunnan www-sivuilla
5.4.2019 alkaen.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kunnan
www-sivuilla 17.4.2019 klo 9.00 alkaen ja kunnanvirastossa klo 9.00-13.00.

Perttulan koulun ekaluokkalaiset opiskelevat kirjaston
monitoimitilassa vielä kevään 2019. Iltapäivätoiminta
jatkaa kirjaston yläkerrassa. Perjantaiaamujen avoin
perhekerho on muuttanut Haaviin. Kokouksia voi
järjestää kirjaston ollessa suljettu. Hiljainen huone on
käytössä, henkilökunta avaa oven jos haluat keskittyä
rauhassa.

LIIKUNTAVÄLINEITÄ KIRJASTOSTA

Ypäjällä 3.4.2019
Jari Hepomaa
kunnanvaltuuston
puheenjohtaja

Kahvakuulia, kävelysauvoja, selättimiä, fitness-säkkejä, hae lainaan ja kokeile, mikä sopii sinulle! Esillä
myös liikunta-aiheista kirjallisuutta.

PERTUN PÄIVIEN SUUNNITTELU JATKUU

T a l l i n

p a i k k a

Lähde mukaan suunnittelemaan Pertun päiviä ja
Ypäjän yötä. Tapahtumapäivät ovat 23.–25.8.2019.
Tavataan Ypäjän Musiikkiteatterilla maanantaina 2.4.
klo 18–19.30!

