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

Puh. 050 372 1172
www.parturikampaamooutiperho.fi
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Jani Himanen | 050 521 0489Jani Himanen | 050 521 0489

YPÄJÄN
TAKSI

Puh. (02) 727 1180

Haketusta sopivasti
Haketuspalvelu Laaksonen

puh. 0400 823 977

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

PUHELIN:

045 134 0504

HUOLLOT JA
KORJAUS
VARAOSA- JA 
TARVIKEMYYNTI

WWW.RASKASTEKNIIKKA.FI

JL RASKASTEKNIIKKA OY
UOTILANTIE 14, 32100 YPÄJÄ

LOIMAANTIE 53 - WWW.CULTIVOALPACAS.COM

KUNNIAKUNTALAINEN
BÖRJE-ALPAKKA
JA VUODEN KERTTU 
PERHEINEEN TARJOAVAT 
ADVENTTIKAHVIT
ALPAKKATALLISSA
SU 3.12.2017 
KLO 16.00-19.00

TASATUNNEIN
ALPAKKAESITTELY!

PUHUJAVIERAANA 
SAM VUORINEN

SYKSYLLÄ SYNTYNEET
VASAT SÖPÖIMMILLÄÄN!

KAIKKI YPÄJÄLÄISET OVAT 
SYDÄMELLISESTI TERVETULLEITA!

     

 
aolutevreT  

nokiivikknapsuusO  
 !ellivhak

 naamittuan 61 – 9 ollek 7102.11.01 aniatnajrep eluT
näjäpY naameluuk aj tivhakukkak nokiivikknapsuuso  

 .tesimuluuk niknapsuusO
 .atsiude naakkaisa-ajatsimo äysyk ikteh ävyh no tyN

  
 okkiivikknapsuuso# emmamo#

Sorat, murskeet, sepelit, multa
Velj. Nuoritalo

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

Floristi-puutarhuri Anne Nissinen
Lepolantie 2, 32100 Ypäjä

050 400 2423 
Ma-pe 9.00-17.00

La 9.00-13.00

Kurjenkukka.fi

Kauneimmat
kukkasidontatyöt
ammattitaidolla 
kaikkiin elämäsi tilaisuuksiin

 Arctic Milk
 Loimaan hautauspalvelu
 Loimaan kivi Oy
 Paperisydän

PALIKKALA

Joululounas 30.11.2017
SEO-Palikkalassa klo 11–15
Tervetuloa herkuttelemaan!

PELTOA TARJOTAAN 
VUOKRALLE

Tukikelpoista peltoa  
Ypäjän Köllinkylässä n. 5,8 ha 

Päivöläntien varrella.
Tiedustelut: 050-592 2722

KUIVAA KOIVUKLAPIA  
kotiin toimitettuna

Tiedustelut Pasi Uusitalo  
puh. 040 709 2482 tai  

pasi.uusitalo@pp.inet.fi.

Itsenäisyyspäivä Ypäjällä  
6.12.2017 

klo 10.00 Jumalanpalvelus Ypäjän kirkossa
 Saarna ja alttaripalvelus Vesa Parikka
 Musiikki Kaija Saukkola

  Seppeleiden lasku Sankarihaudalle ja  
Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkille

 Puhe, Vesa Parikka

 Kahvitarjoilu Seurakuntakodissa

klo 12.00 Itsenäisyyspäivän juhla Seurakuntakodissa

 Tervehdyssanat  Markku Saastamoinen  
Kunnanvaltuuston  
puheenjohtaja

 Juhlapuhe  Sam Vuorinen 
Kunnanjohtaja

 Suomalaisia runoja  Henry  Räsänen

Tervetuloa!
Ypäjän kunta           Ypäjän seurakunta

Turuntie 14,  32200 Loimaa
Puh. 02 7631 888

Upea koti Ypäjällä

 

OKT, 5 h, k, khh, ph, s 157 m² 
2005 valmistunut komea hirsitalo 
väljällä 1.595 m² tontilla, lähel-
lä koulua ja keskustaa. Edullinen 
asua: maalämpö, nykytekniikkaa, 
hp. 192 000 €. Kahden auton 
katos. Niilonpolku 1

Ja soma mökki

OKT 2 h, k + saunasiipi pensa-
saidan suojassa, lähellä keskus-
taa, rv. 1936. Laaj. 1993. Pihara-
kennuksia, t. 1.169 m2. Myös vaki-
tuiseen asumiseen. Hp. 32.000 € 
Leväntie 14
Heli Harteela LKV 0500 977 501
Tarja Keskitalo LKV 0400 656 780
KATSO LISÄTIEDOT JA KUVAT
www.loimaanasuntopalvelu.com

LÄHIHUNAJAA YPÄJÄNKYLÄSTÄ
Tiedustelut Minna Jokinen puh. 040 584 1765/iltaisin 

tai jokmin6@gmail.com

 

 

 

 

YPÄJÄN 

PERHEPÄIVÄHOITO 
täyttää  

 

40 VUOTTA 
 

Juhlaillallinen  
24. marraskuuta 

klo 18:00 
 

Kutsumme kaikki kunnassa vakituisessa perhepäivähoitajan 
työsuhteessa toimineet perhepäivähoitajat juhlaillalliselle 

Ypäjän Golfin ravintolaan. 
 

Sitovat ilmoittautumiset varhaiskasvatusjohtajalle Hanna-Leena 
Sippolalle (puh: 050 574 77 44 )10.11.2017 mennessä 
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Ypäjän seurakunnan 
    toimintaa marraskuussa

Seurakunnan asiat

kirkkoherra  
Vesa Parikka

Seurakunnan asiat

kirkkoherra  
Vesa Parikka

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

44. vuosikerta.

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

Päätoimittaja:
Sisko Nurminen

Sivunvalmistus:
Pirkanmaan Lehtipaino Oy

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

ILMOITUSHINNAT
Etusivun alaosa 
0,75 €/ pmm + alv 

Takasivu
0,75 €/ pmm + alv 

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

Määräpaikkakorotus
0,10 € / pmm + alv

Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta

TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta

Tilaukset kotimaahan ja 
ulkomaille

30 € / vuosikerta + alv 10 %

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

ISSN 1237-2528

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

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

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

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

PAINOPAIKKA
Pirkanmaan Lehtipaino Oy

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

Joulukuun Ypäjäläinen ilmestyy 
3.12.2017. Lehteen tarkoitettu 
aineisto on toimitettava kunnan-
virastoon viimeistään tiistaina 
21.11. klo 15.00. 
Tammikuun Ypäjäläinen ilmestyy 
31.12.2017.

Päätoimittaja: 
Maarit Anttila

La 4.11.  klo 10 Pyhäinpäivä Messu Parikka, Saukkola, Laulusiskot. Seppeleen lasku,  
kirkkokahvit, karjalaisseura, luetaan vuoden aikana nukkuneiden nimet

Su 5.11.  klo 10 Luther-messu 1500-luvun tyyliin + kinkerit srk-kodilla Parikka, Tapio Laurila 
klo 14 Vakkakirkko eli Sadonkorjuun kiitosjuhla Tuottajaintuvalla

Ti 7.11.  klo 17 alkaen Havuseppeltalkoot Kurjenkukassa 
klo 18 Lauluilta Suomi 100v-teemalla Ypäjänkylän Seuraintalolla 
klo 18 Kokkiskerho Kartanon koululla

Ke 8.11. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
To 9.11.  klo 19 Suomalainen Messu Feeniks Forssassa. Linja-autokuljetus Ypäjältä, 20e 

(huom. korjattu hinta) sisältää kuljetuksen ja lipun.
Pe 20.11. klo 18 Nuortenilta srk-kodilla
Su 12.11. klo 10 Sanakirkko Parikka, Saukkola
Ti 14.11. klo 17 Lauluilta kaikille srk-kodilla, maakuntalauluja
 klo 18 Kokkiskerho Kartanon koululla
Ke 15.11. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
To 16.11. klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla, kesän retket
 klo 18 Laulusiskot srk-kodilla
Su 19.11. klo 10 Messu Erkki Vappula, Saukkola
Ti 21.11.  klo 12 Diakoniapiiri Ypäjänkylän lainausasemalla,  

Anne Nissinen opettaa kukkien asettelua
 klo 18 Kokkiskerho Kartanon koululla
Ke 22.11. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
 klo 16 Veisuu Veljet srk-kodilla
To 23.11. klo 18 Laulusiskot srk-kodilla
Pe 24.11. klo 18 Isoskoulutus srk-kodilla
Su 26.11. klo 10 Messu Parikka, Tapio Laurila
Ti 28.11. klo 18 Siionin Kannel lauluilta srk-kodilla
 klo 18 Kokkiskerho Kartanon koululla
Ke 29.11. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
 klo 13 Palvelukeskuksen hartaudet
To 30.11. klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla, vieraana Aino Mäki-Punto
 klo 18 Laulusiskot ja Veisuu Veljet yhteisharjoitukset srk-kodilla
Pe 1.12. klo 18 Nuortenilta srk-kodilla
La 2.12. klo 15 Kahvikonsertti srk-kodilla
Su 3.12. klo 10 Messu Parikka, Saukkola, Laulusiskot
Ti 5.12. klo 13 Palvelukeskuksen Itsenäisyyspäivän juhla, Veisuu Veljet mukana
 klo 18 Laulusiskot ja Veisuu Veljet yhteisharjoitukset srk-kodilla
 klo 18 Kirkonkellojen juhlasoitto 100v. Suomelle
Ke 6.12.  klo 10 Sanakirkko Parikka, Saukkola, Laulusiskot, Veisuu Veljet.  

Kirkon jälkeen srk-kodilla Itsenäisyyspäivän juhla ja kahvit

YPÄJÄNKYLÄN DIAKONIAPIIRI
kokoontuu lainausasemalla klo 12.00

seuraavina tiistaipäivinä 
21.11. Kukkien asettelua  

opastaa Anne Nissinen Kurjenkukasta.
sekä 19.12. Joulutunnelmointia. 

Eräpäivä täyttyy. Joulukuun kokoontuminen on
sitten tällä erää lainausasemalla viimeinen kerta.

Kuka tietäisi, missä sitten pieni piiri jatkuisi tulevina aikoina?

DIAKONIAPÄIVYSTYS  
SEURAKUNTAKODILLA ON
keskiviikkoisin klo 10.00 – 11.30 ja  
torstaisin klo 15.00 – 16.00.

Diakoniatyöntekijää voi tavata kyllä muulloinkin sovittuna 
aikana.

************************************************
diakonissa Terhi Hakala-Vappulan yhteystiedot ovat:

puh. 040 - 553 6362
 s-posti: terhi.hakala-vappula@evl.fi

KESKIVIIKKORUOKAILU
Ypäjän seurakuntakodilla keskiviikkoisin klo 11.30 ja 

jatkuen entiseen malliin samaan aikaan.
Lounaan hinta on 4,00 €  • Tervetuloa syömään!

Aikaisemmin ilmoitettu:
Suomi 100 v -lauluja kohtalonvuosilta 1939–1945  

su 3.12.2017 klo 15 on PERUTTU!

Vakka-kirkko eli
Sadonkorjuun kiitosjuhla

 

Sunnuntaina 5.11.2017  
Tuottajain Tuvalla klo 14, Koskentie 678

Tervetuloa nauttimaan yhdessä syksyn sadosta ja yhdessäolosta.  
(Lyhteen kuva ei anna oikeaa kuvaa tämä vuoden sadosta)

KULTAISEN IÄN KERHON SYKSY 2017
Kerho on parillisten viikkojen torstaipäivinä  
klo 11.00 – 13.00 Ypäjän seurakuntakodilla

Ohjelmassa: alkuhartaus, lounas,  
ohjelma, lähtökahvit
Tarjoiluista peritään 5,00 euroa. 
Tervetuloa kerhoon kaikki,  
jotka päivällä pääsette.
Omien työntekijöiden lisäksi kerhossa käy satunnaisvierailijoita. 
Ohjelmarunko:
to    2.11. Käskyjä tähän aikaan, Antti Punkari
to  16.11.  ”Näin unta kesästä kerran,”  

Keijo Leppänen, Erkki Vappula
to 30.11.  Mitäs sanotaan? Mikä meinasi unohtua?  

Aino Mäki-Punto
to 14.12. Kerhon joulujuhla ja jouluateria (10,00 €)

Luther-messu kirkossa 
sunnuntaina 5.11.2017 klo 10.

Käytetään niin vanhaa kaava kuin löydetään,  
lauletaan Lutherin aikaisia virsiä ja luetaan  

niin vanhaa Raamatunkäännöstä kuin osataan.
Pukeutua saa sen ajan mukaan.  

Paras asu huomioidaan.
Messu jälkeen Luther-kinkerit seurakuntakodilla  

’1500-luvun’ maistiaisineen.
Tervetuloa ajassa taaksepäin.

Kiitos, 
kaikille brunssiin osallistujille, 
sekä vapaaehtoisille tekijöille.

Kiitos lahjoittajille:  
Hirvikosken puutarha,  
Känkäsen vihannestila, 
Loimaan lihapuoti,  
Sale Ypäjä, Suumäen tila.
Teidän ansiosta saimme taas  
onnistuneen Brunssin.

Siunausta kaikille ja 
hyvää syksynjatkoa 

Ypäjän seurakunnasta.  

Ypäjän kunta ja Ypäjän seurakunta järjestävät 
jälleen tänä vuonna yhdessä joululahjakeräyk-
sen vähävaraisten perheiden 0–17 -vuotiaille 
lapsille ja nuorille. Onko Sinulla mahdollisuus 
lahjoittaa joululahja sitä tarvitsevalle? Lahjojen 
tulisi olla uusia, mutta sekä isot että pienet lah-
jat ovat tervetulleita. Mieluisia lahjoja lapsille 
ovat esimerkiksi lelut, pelit ja kirjat. Nuorille 
sopivat esimerkiksi hygieniatuotteet, lahjakortit 
tai vaikkapa pipot ja käsineet. 

Villasukkia ja lapasia tarvitaan lämmittä-
mään kaiken kokoisia käsiä ja jalkoja. Kau-
laliinoillekin olisi kysyntää, mutta niiden 
tulisi olla riittävän pitkiä. Käteistä rahaa ei 
voi lahjoittaa. Lahjoja ei tarvitse paketoida, 
mutta jos haluat, voit sujauttaa ne jouluiseen 
lahjakassiin. Jos haluat paketoida, niin pane 
lappu päälle ja tieto siitä onko lahja minkä 
ikäiselle tytölle tai pojalle. 
Voit toimittaa lahjoituksesi 15.12.  
mennessä seuraaviin keräyskohteisiin:

Ypäjän pääkirjastoon
Ypäjänkylän lainausasemalle
Kunnantalon palvelupisteeseen
Diakoniatoimistoon srk-kodissa

TEHDÄÄN TAAS YHDESSÄ LAPSILLE JA 
NUORILLE MUKAVA JOULU!
Lahjoituksia otetaan kiitollisuudella vastaan.

Ypäjän kunta ja Ypäjän seurakunta

*****  JOULULAHJAKERÄYS ALKAA!  *****



3Marraskuu / 2017

HAUTAPAIKAN HALTIJALLE!
Kallistuneet ja vinossa olevat hautakivet 

ovat huomattava turvallisuusriski. 
Työturvallisuusvaatimusten perusteella 

pyydämme teitä ystävällisesti suoristamaan 
hautamuistomerkin ja sen pohjakiven ensi 

tilassa joko itse tai tilaamalla kiviliike 
tekemään oikaisutyön. 

Ypäjän seurakunta. 
Kirkkoherranvirasto    puh.  02-767 3108 
Seurakuntamestari   puh.  050-560 3368

Kuulutus hoitamattomista haudoista
Ypäjän seurakunnan hautausmaalle on useille hoitamatto-
mille haudoille asetettu seuraava kuulutuslappu:
Koska tämän sukuhaudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, 
velvoitetaan hautaoikeuden haltija kunnostamaan hauta 
ennen 30.12.2018. Muutoin kirkkoneuvosto voi julistaa 
hautaoikeuden menetetyksi.  (KL 17:5, 3-4).
Päätökseen saa asianomainen hakea muutosta oikaisuvaa-
timuksella, joka on toimitettava Ypäjän kirkkoneuvostolle 
viimeistään 28.12.2017. Ennen kunnostustöiden aloitta-
mista tulee ottaa yhteys seurakuntamestariin puh. 050-560 
3368 tai kirkkoherranvirastoon puh. 02-767 3108. Haudal-
la olevaa kuulutuslappua ei saa luvatta poistaa. Ypäjällä 
27.9.2017. Ypäjän kirkkoneuvosto.” 
Oikaisuvaatimuksen teko:
Jos haudan haltija katsoo, että kuulutus haltijan haudalla 
on aiheeton, koska haudan kunnostaminen on aloitettu tai 
tehty, hänen tule tehdä siitä ilmoitus Ypäjän kirkkoherran-
virastoon kirkkoneuvostoa varten viimeistään 28.12.2017.

Ypäjän seurakunta

Linja-autokuljetus Ypäjältä Feenixiin.
Lähtö klo 18. Lippu ja matka 20€. Varaa ja hae liput Ypäjän

kirkkoherravirastossa, p. 02-767 3108.

’Anna meille tänä päivänä 
meidän jokapäiväinen leipämme’

 

Isä meidän –rukouksen neljäs pyyntö kertoo leivän 
välttämättömyydestä meille ihmisille.
M.Luther selitti sitä aikoinaan näin:

’Jumala antaa pyytämättäkin jokapäiväisen  
leivän kaikille, myös pahoille ihmisille,  

mutta me pyydämme tässä rukouksessa, että hän 
auttaisi meitä käsittämään tämän ja vastaanottamaan 

jokapäiväisen leipämme kiitollisina.’
’Älä anna köyhyyttä, älä rikkauttakaan.  
Anna ruokaa sen verran kuin tarvitsen’  

(Sananlaskut 30:8)
Siunausta kaikille teille, jotka aikaansaatte leivän pöytäämme.

Vesa Parikka, kirkkoherra

Kultaisen iän kerhossa 19.10.2017 
oli vieraana ypäjäläiset juuret omaava 
Seija Saarikoski-Silvola. Hän on elä-
mässään tehnyt pidempiä ja ehkä myös 

perusteellisempia reissuja kuin moni 
muu. Sekä lähetystyö- että kehitys-

yhteistyömatkoja on Afrikkaan 
kertynyt kaikkiaan 18. Näistä 

matkoista ja lähinnä Nami-
biasta hän kertoi terveisiä. 
1870 aloitti Martti Rautanen 
lähetystyöntekijänä maan 
pohjoisosassa mm. luomal-
la kirjakielen. Pitkä matka 
on siitä tähän päivään mutta 
90% namibialaisista on kris-
tittyjä ja suomalaisten arvos-
tus on edelleen korkea hänen 
ja monen tekemän työn ta-
kia namibialaisten hyväksi. 
Kirkko loi perustan sivis-
tykselle siellä kuten paljon 
aiemmin Suomessa.

Kiitollisina otimme vastaan Seijan iloiset ja  
avartavat terveiset Afrikasta.

Vesa Parikka

–  En toivo sinulle elämää, jossa ei ole vaivoja ja haasteita.  
Sen sijaan toivon, ettei elämäsi valu tyhjiin.  
Toivon sinulle kätten ja sydämen voimaa.

– Jumala on meidän Jumalamme aina ja ijankaikkisesti. 
– Herran pelko on viisauden alku.
– Rukoile ja työtä tee! Iloitse elämän antimista.
– Elämä on päivästä päivään.
– Minä olen tie, totuus ja elämä.
– Joka aamu on armo uus´.
– Sortumatta souda vaikka olisi vastatuulta.
– Iloitse elämän antimista.
– Jokainen on oman onnensa seppä.
– Kauniita onnen hetkiä.
– Arvokkainta mitä voit toiselle lahjoittaa on hetki omasta ajastasi.
– Älä sure sitä mitä olet ilman, vaan iloitse siitä mitä sinulla on.
– Hyvän ja iloisen tulee ihmisen olla.
– Tyydy kohtaloosi ihmislapsi, sillä ystävä parhainkin voi pettää.

–  Varjele minua Jumala, sillä minun purteni on niin pieni ja Sinun 
meresi suuri.

–  Kun haluat herättää kansan, herätä nainen. Kun nainen liikkuu, 
liikkuu koti, kylä ja maailma.

–  Sana suloinen kyyneleet estää, sen seurassa riemu ja rauha aina 
kestää.

–  Olkoon joka päivä rakkauden päivä. Hyvän ja iloisen tulee ihmi-
sen olla.

– Jos huonetta ei Herra rakenna me turhaan työtä teemme.
– Tuhanten rantain partahilla heräjä armas synnyinmaa.
– Hetki hetkeltä ruusut putoilevat elämältä.
– Jumala on rakkaus.
– Tule kanssani Herra Jeesus.
– Mä yhtä pyydän Herralta sydäntä hyvää puhdasta.
– Duupi, duupi, ethän tuupi. Pidä oma paikkasi!
– Wau, kyllä sarvipääkin oppii maistamalla uutta.
– Taikasanat simbasalabim: Ole hyvä ja kiitos!

Sotaveteraaniliiton vuosipäivä 29.9. 
Sotaveteraaniliiton vuosipäivä-
nä laskettiin seppeleet sankari-
haudoille. Kirkonkellojen soi-
dessa tultiin kulkueena paikalle 
Harri Juvan kantaessa Suomen 
lippua. Nuoret laskivat seppe-
leet, jonka jälkeen oli heidän 
puheensa ja vielä ennen siirty-
mistä Veteraanitupaan kahville 
kuultiin Veteraanin iltahuuto-
laulu. 

Nuorten puhe sankarihaudalla 
perjantaina 29.9.2017:
’Arvoisat sotiemme veteraanit 
ja läsnäolevat.
Tänä vuonna sotaveteraaniliit-
to täyttää 60 vuotta ja Suomi 
100 vuotta.

Sotaveteraanit ovat tehneet 
velvollisuutensa isänmaatam-
me kohtaan. Keskuudessamme 
on vielä 17 000 sotaveteraa-
nia. Heidän keski-ikänsä on 91 
vuotta. Sotaveteraanien sisu-
kas taistelu maamme kohtalon-
vuosina 1939-1945 jätti meille 
itsenäisen isänmaan. Sotave-
teraanien perintö on kuitenkin 
paljon muutakin kuin itsenäi-
nen Suomi. 

Joten tänään on aika kunni-
oittaa ja hetki juhlistaa sotave-
teraaneja. Sodassa taistellei-
ta henkilöitä yhdistää lupaus 
”Kaveria ei jätetä”, jonka hei-
dän nuori sukupolvensa antoi. 

Nuoremmat sukupolvet ovat 
kuulleet, että Suomi maksoi 
itsenäisyydestään kalliin hin-

nan, Sotina ja jälleenraken-
nustyönä. 

Vanhemmat sukupolvet, jot-
ka ovat lunastaneet kalliilla 
hinnalla on maan itsenäisyy-
den viime sodissamme ja sen 
jälkeen raunioilta rakentaneet 
hyvinvointiyhteiskunnan, ovat 
tämän päivän kunniakansalai-
sia. Olkaamme ylpeitä siitä, 
että Suomi on kasvanut yhdeksi 
maailman tasa-arvoisimmista 
ja rehellisimmistä maista. Suo-
malaisiin voidaan luottaa maa-
ilmalla.

Suomalaisia yhdistää maan-
puolustustahto, kotiseutu ja 
oikeudenmukaisuuden tunne 
sekä halu puolustaa heikom-
massa asemassa olevaa.

Toisiin luottaminen ja hei-
komman auttaminen ovat ar-
voja, joiden vaalimiseen on 
edelleen tehtävä työtä.

Suomalaisella on aina ka-
veri, koskaan se ei ole yksin 
kun se kaveri on toinen suo-
malainen.

Tahto ja halu varjella maa-
tamme, kestävät sukupolvelta 

toiselle.
Historian opetukset, vaike-

at ajat ja viime sotien aikana 
aseveljeyden kautta yhdistynyt 
kanssamme, on voimavara, 
jolle tulevaisuuden hyvinvointi 
perustuu.

Toivotamme onnea 60-vuo-
tiaalle Sotaveteraani Liitolle 
ja teille muille hyvää juhla-
päivää!’
Puheen pitivät: Cinderella Ka-
risukki ja Hermanni Heikkilä. 
Muut seppeleenlaskijat olivat 
Anna Mäkilä ja Arttu Löfstedt.

Vanhusten viikon pääjuhlaa vie-
tettiin Ypäjällä seurakuntakodilla. 
Juhlapuhujana oli Ypäjän kun-
nanjohtaja Sam Vuorinen. Vuo-
den 2017 ”Ypäjän Kerttu” Sirpa 
Ryyppö saapui paikalle sym-
paattisen Börje alpakan kanssa 
ilahduttamaan vanhuksia. Kirk-
koherra Vesa Parikka avasi ti-
laisuuden, jonka jälkeen tämän 
vuoden eskarilaiset lauloivat van-

hoja tuttuja ja muutamia uusiakin 
lastenlauluja. Veisuuveljet toivat 
tuulahduksen Finlandia-hymnillä 
ennen kunnanjohtajan juhlapu-
hetta. Kanttori Kaija Saukkola 
huolehti säestyksistä. Juhlan ”vii-
meisen sanan” eli päätös puheen-
vuoron piti diakonissa Terhi Ha-
kala-Vappula. Juhla oli tunteita 
herättävä ja isänmaallinen, oikein 
Suomi 100v teeman mukainen.

Kuvassa kirkkoherra Vesa Parikka, kunnanjohtaja  
(juhlapuhuja) Sam Vuorinen, Börje-alpakka sekä vuoden 
2017 ”Ypäjän Kerttu” valokuvaaja Sirpa Ryyppö.

TALLETETTUJA HUONEENTAULUTEKSTEJÄ 
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Tätä kirjoitettaessa kuntastrate-
giamme päivitystyö on aiheen 
valtuustoseminaaria (31.10.) ja 
lopullista valtuuston päätöstä 
(14.12.) vaille valmis. Kunnan 
toiminnan yleislinjat ovat olleet 
toki aiemminkin tiedossa, mutta 
konkreettisemmat painopisteva-
linnat ovat puuttuneet. Nyt laa-
ditussa lopputuloksessa kunnalle 
esitetään neljää strategista kärkeä 
kaudelle 2018-2021: hevosala, 
yrittäjyys, lapsiperheet ja nuoret 
sekä ypäjäläinen arki. Nämä tee-
mat tulevat viitoittamaan päätös-
temme ja tekemistemme suuntaa 
nykyisen valtuuston kaudella. 
Muutos on pienehkö paperilla, 
mutta suuri käytännön tasol-
la – kykenemme näiden valin-
tojen avulla kohdentamaan mm. 
ajatteluamme, määrärahojamme, 
avustuksiamme, tapahtumiamme, 
resurssejamme, viestintäämme ja 
tarvittaessa jopa henkilöstömme 
työpanosta sekä paljon muuta. 
Asioita konkretisoidaan vuosit-
tain laadittavassa toimeenpano-
ohjelmassa. Nyt laadittava versio 
on ensimmäinen ja korjaa käy-

tössä myös itse itseään, vuoden 
kuluttua olemme viisaampia laati-
essamme toimeenpano-ohjelmaa 
taas seuraavalle vuodelle. Parasta 
strategiassamme lienee kuitenkin 
se, että olemme sen valmistelun 
yhteydessä osallistaneet ja kuul-
leet kuntalaisiamme kolmeen eri 
otteeseen. Noiden kuulemisten 
sisältö on sulautettu asiakirjaan.

Raamitettu strategia on tärkein 
kunnan johtamisen apuväline ja 
nousee arvokkaaksi työkaluksem-
me tulevina vuosina, kun Ypäjän 
kunnan talouden tila näyttää hei-
kolta. Kuntataloutta rahoitetaan 
karkeasti kolmella elementillä: 
verotuloilla, valtionosuuksilla ja 
erilaisilla maksuilla. Vuoden 2018 
talousarviomme ennustelee mer-
kittävää vähennystä näistä valti-
onosuuksiin, noin 610 000 euroa, 
jopa vajaata viittä prosenttia koko 
taloudestamme. Kuluvalle vuo-
delle 2017 viime vuonna korotet-
tu kunnallisvero ei riitä kompen-
soimaan tätä pudotusta, eikä muu 
maksupohjamme ole kertymästä 
kuin marginaalinen. Pohjalla on 
lisäksi edellisvuosiemme alijää-

mäinen talous. Taloutemme tulisi 
lain mukaan pyrkiä tasapainot-
tamaan neljän vuoden kuluessa. 
Kun talousarvio käsitellään val-
tuustossa vuoden lopulla (14.12.), 
tulevat poliittiset päättäjämme 
olemaan tiukan paikan edessä 
ratkaistessaan yhtäältä sen, mi-
ten kuntaa kehitetään eteenpäin 
investoiden mutta samalla sääs-
täen. Me viranhaltijat tulemme 
tarjoamaan esimiehillemme ja 
-naisillemme tähän työkalupakin, 
jota toivoisi uskallettavan käyt-
tää. Erilaisia alijäämää edelleen 
kerryttäviä ja nykyistä miinus-
merkkistä taloutta kumuloittavia 
menokohteita tulee tarkastella 
viimeistään nyt realistisesti ja tu-
lopuoli optimoida, jotta toiminta-
edellytyksemme turvataan. Tum-
mista pilvistä huolimatta tiedän, 
että selätämme tämänkin haasteen 
mallikkaasti.

Ypäjän yrityselämä näyttää 
virkoamisen merkkejä, mikä ker-
too sekin strategiamme valintojen 
oikeasta suuntauksesta jatkoon. 
Postin ja matkahuollon toiminta 
laajeni kesällä uusiin tiloihin An-
nantielle ja on saanut seurakseen 
jo paljon muutakin oheistoimin-
taa. Myös uusi Kurjenkukka jat-
koi keskustassa lokakuun alussa 
kunniakkaasti palvelleen Perttu-

lan Kukan ja Lahjan jalanjäljissä, 
niin ikään erilaisella oheistoimin-
nalla laajennettuna. Maitotuottei-
ta valmistava Arctic Milk ilmoitti 
sekin lokakuussa siirtävänsä kir-
jansa meille Ypäjälle ja profiloi-
tuvansa paikalliseksi yritykseksi, 
samoin kunnanhallitus teki 24.10. 
kokouksessaan päätöksen mah-
dollistaa raskaan liikenteen yri-
tystoiminnan laajentuminen Kur-
jenmäen alueella. Loimijoki Golf 
puolestaan aloittaa vielä kuluvan 
vuoden lopulla toimintansa laa-
jentamisen rakentamalla kunnan 
julkista frisbee golf -rataa ammat-
timaisemman saman lajin radan. 
Hankkeilla ei ole niinkään paljon 
päällekkäisyyksiä, kuin äkkisel-
tään näyttäisi. Mainittujen lisäksi 
kunnanjohtajan pöytälaatikossa 
on lisää uusia yritysavauksia, joi-
den potentiaalin selvittämisessä 
vierähtää vielä hetki. 

Nämä positiiviset uutiset kruu-
naavat Siittolanmäeltä kantautu-
vat positiiviset uutiset Hevosopis-
ton toiminnan vahvistumisesta. 
Tästä kunnanhallituksemme 
puheenjohtaja kirjoittaa omassa 
tekstissään enemmän. Etenemme 
siis oikeaan suuntaan kaikilla mit-
tareilla yhdessä tehden.

Sam Vuorinen
vt. kunnanjohtaja

Opistosta rytmiä elämään! 
Otanta lukuvuoden 2017-2018 tarjonnasta Ypäjällä: 

	

119815   MEHILÄISVAHAKYNTTILÄ 

Vanha pappila 
Arja Perälä 
10 t, kurssimaksu 26,00 €, ilmoittautuminen viim. 24.11. 

pe 18-21 
la 10-15  

1.12.-2.12.2017  
 

Tehdään eri värisistä mehiläisvahalevyistä rullattuja kynttilöitä. Sulatetaan 
mehiläisvahaa muotteihin. Massan voi värjätä. Kynttilöitä voi koristella eri väreillä. 
Materiaalit voi ostaa opettajalta.  

810203   HAUSKAT LASTENKURSSIT 6-16 v. 

Kartanon koulu, Varsanojantie 97 
Minna Lax 
3 t sl, 3 t kl, kurssimaksu 16,00 €, ilmoittautuminen viim. 4.12. 

ti 18-20.15 
12.12.2017  
ja 9.1.2018  

 
Lapset saavat taiteilla hienon kirahvi-kääretortun. Vohveliraudan avulla he pääsevät 
tekemään erilaisia välipaloja ja makeita tarjottavia. Mukaan kannattaa ottaa astia, 
jolla saa vietyä loput leivonnaiset kotiin. Jos omistat vohveliraudan, niin ota mukaan. 
Tarvikemaksu maksetaan suoraan opettajalle. 

110409   KEHRUUKURSSI  

Paanan koulu, Jokioinen 

Kirsi Kostamo 
Kurssimaksu 60 €, jos 10 opisk., 50 €, jos 12 opisk.  
Ilmoittautuminen viim. 17.11. 
 

la 25.11. klo 9.30-16.15  

su 26.11. klo 9.30-15.30  
 
  

  

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

 

 p. 03-4182 7402         
  www.jokioinen.fi           
 jokilaanin.kansalaisopisto@jokioinen.fi	

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO

Perhekahvila

Maanantaisin klo 9.15-11.30 nuorisotila HAAVISSA!
Tervetuloa! Varaathan 2€ kahvi/hedelmäkassaan perheeltänne

VALIO KUNTA

Ypäjän 5.–6.-luokkalaiset paneutui-
vat syksyn aikana rauhaan ja sen 
tulevaisuuteen. Levän, Ypäjänkylän 
ja Perttulan koulujen oppilaat osal-
listuivat kansainväliseen rauhanju-

listekilpailuun. Lions Club Ypäjä 
Katen sponsoroimaan kilpailuun 
jätettiin lähes 50 työtä. Ypäjäläi-
nen kuvataiteilija Paula Oksman 
oli haastavan tehtävän edessä va-

Kyyhkyjä, lippuja ja iloa - rauhan tulevaisuus esillä Ypäjän kirjastossa
litessaan töiden joukosta parhaita. 
Teemana oli rauhan tulevaisuus.

– Oppilaat olivat käyttä neet 
hienosti vahvoja värejä. Myös rau-
han symbolit ovat tuttuja ja teema 
hallussa, Oksman luonnehtii. Voit-
tajatyö tai -työt lähtevät ensin kisaa-
maan varsinaissuomalaisten lasten 
töiden kanssa. Kisa on kokonaisuu-
dessaan kova, sillä mukana on yli 
450 000 työtä eri puolilta maail-
maa.  Kansainvälinen Lions klubien 
järjestö sponsoroi kilpailua koros-
taakseen maailmanrauhan merki-
tystä maailman kaikille nuorille. 
Kansainvälisille voittajille ilmoite-
taan viimeistään ensi helmikuun 
alkuun mennessä.Ypäjäläisten nä-
kemyksiin rauhan tulevaisuudesta 
voi tutustua Ypäjän kirjastossa 14. 
marraskuuta alkaen kirjaston au-
kioloaikoina. Voittajat julkistetaan 
näyttelyn avajaisissa. Näyttely on 
avoinna marraskuun loppuun asti.Kuvassa Paula Oksman
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”Joulupuu on rakennettu, joulu on jo ovella.
Namusia ripustettu ompi kuusen oksilla.

Kuusen pienet kynttiläiset valaisevat kauniisti.
Ympärillä lapsukaiset laulelevat sulosti…”

Kuusjoenkulman kyläyhdistyksen

Pikkujoulu 
la 2.12. klo 13.00

Tuottajain tuvalla
Tervetuloa laulamaan joululauluja 

ja syömään joulupuuroa.
Uuden kyläläisen muistaminen.

Joulupukkikin paikalla varmaan 
ehtii käydä (otathan pikkupaketin mukaan)

Avantosaunat alkavat su 5.11. klo 18–21,
sauna lämmin myös keskiviikkoisin 18–21.

JOULUMYYJÄISET

Ypäjänkylän seuraintalolla
Ypäjänkyläntie  842 

Sunnuntaina 10.12. klo 13 –15

Varaathan pöytäsi viimeistään 8.12. pöytävuokra 3 €.  
Pöytävaraukset Pirkolta puh 050 4682588

Puffetissa voit nauttia kahvia ostosten lomassa 
tai koettaa arpaonneasi 2 € / kpl, 5 € / 3kpl.

Järjestää Ypäjänkylän Kyläyhdistys 

 

KIVEÄ KANSALLE kiertue 
esittää 

Aleksis Kiven Nummisuutarit 
SUNNUNTAINA 3.12.2017 klo 15:00 

 
Ypäjänkylän Seuraintalolla 

Ypäjänkyläntie 842 
                    

                       
 

Tervetuloa 
  
järj. Ypäjänkylän kyläyhdistys ry   

 

PUUROJUHLA 
YPÄJÄNKYLÄLLÄ 

Ypäjänkylän Seuraintalolla
Ypäjänkyläntie 842

SUNNUNTAINA 26.11.2017 alkaen klo 17:00

Jouluista ohjelmaa

Menu: Joulupuuro ja sekametelisoppa,  
kahvi / glögi / mehu ja joulutorttu 7 € 

alle 3 vuotiaat maksutta

Tapahtumaan vapaa pääsy

Puffetissa myös arpoja myynnissä, hyvät palkinnot

Tervetuloa

järj. Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry

LounaPlussa ry etsii yhdistyksiä mukaan HARRASTE-teemahankkeeseen,  
jossa on mahdollista tehdä harrastustoimintaan tarvittavia kalustohankintoja.
Hankintojen kustannusarvio voi olla 1000–10 000 euroa ja tukea myönnetään  
75 % kustannuksista. Yhdistyksen osuus on rahana 25 %, ei talkoita.
Hakemukset tulee jättää 15.11.2017 mennessä LounaPlussa ry:n toimistolle 
(Koulukatu 13, 30100 FORSSA). 
Hakemusten valinnasta päättää LounaPlussa ry:n hallitus joulukuun kokouksessa.
Lisätietoja hankkeiden toteutuksesta ja hakemisesta antavat:
LounaPlussa ry:n hankeneuvoja Elina Hujanen 050 3791 831 /  
toiminnanjohtaja Tuula Kallioinen 050 5834 715 / etunimi.sukunimi@lounaplussa.fi

Ostosten lomassa voit piipahtaa tänäkin 
vuonna Kulttuuri Puomin Joulukahvilassa 

Piparkakkutalokilpailussa kolme sarjaa, 
alle 13-v. , avoin-  sekä haastesarja 

Ypäjä Loungessa tavattavissa mm. Kunnanjohtaja Sam Vuorinen 

Katajatalli tarjoaa hyvän joulun  
toivotuksena ilmaisen poniratsastuksen 

Arpajaisissa huippupalkinnot!!!

La 2.12.2017, klo 11-15 
 Ypäjän Pertunkaaressa 

Joulupukki, Kuvion taidetyöpaja lapsille,  
Vuoden ypäjäläinen teko 2017-voittajan julkistaminen,  

Unelmien liikuntavuosi-temppurata pikkutontuille 

Joululahjat lähiseudun kädentaitajilta

PIKKUJOULUT ovat taas täällä
PE 1.12.2017 klo 18

Opiston kurssien syyslukukauden  
päätöstilaisuus Paanan koululla.  

Kuuntelemme ja laulamme perinteisiä 
joululauluja. Tilaisuudessa on  
opistolaisyhdistyksen kahvio!

Tervetuloa mukaan!

JOKILÄÄNIN OPISTOLAISYHDISTYS RY

tulevia retkiä: MATKAMESSUT pe 19.1.2018

Valoa tunnelissa, eikä pelkästään 
sen päässä – näin voidaan sanoa 
monenkin asian suhteen. 

Myönteisiä uutisia Ypäjään 
vaikuttavista asioista on kuul-
tu viime viikkojen aikana. Yksi 
paikallisesti merkittävä asia on 
ehdottomasti opetusministeri-
ön päätös Ypäjän hevosopiston 
oppilasmäärän lisäämisestä ja 
rahoituksesta sekä valmentaja-
tutkintokoulutuksen aloittami-
sesta Ypäjällä.  Näillä päätöksillä 
on hyvin suuri merkitys Ypäjän 
statukselle hevosalan koulutuk-
sen ja osaamisen keskuksena 
Suomessa. Kaikkea tätä täy-
dentää vielä kenttäratsastuksen 
Pohjoismaiden mestaruuskilpai-
lun järjestäminen ensi vuonna 
muiden hevostapahtumien lisänä 
elokuun puolivälissä. Kilpailu-
jen suojelijaksi on lupautunut 
seutumme oma ministeri Sanni 
Grahn-Laasonen.

Merkittävä vetovoimatekijä 
tulevaisuuden kunnissa on mm. 
liikuntamahdollisuuksien jär-
jestäminen. Ennaltaehkäisevä 

työ tulee olemaan yksi kuntien 
keskeisistä toimista, kuten edel-
lisessä kirjoituksessani totesin. 
Tämä on otettu selkeästi mukaan 
kunnan strategiaan. Siksi meil-
lä Ypäjällä on tärkeätä miettiä 
Ypäjän Yllätyksen omistaman ja 
ylläpitämän Pertunkaaren toimi-
vuuden varmistamista ja kehit-
tämistä. Kunnan ja Yllätyksen 
välillä onkin aloitettu yhteinen 
pohdinta hallin korjaustarpeista, 
niiden rahoituksesta ja tarvittavi-
en toimenpiteiden aikatauluista, 
jotta sisäliikunnan harrastami-
selle saadaan taattua hyvät mah-
dollisuudet myös Ypäjällä.

Presidentti Sauli Niinistön 
maakuntavierailulla Hämeenlin-
nassa lokakuun 12. päivä Ypäjä 
sai edustaa koko Forssan seu-
tua, kun allekirjoittanut Ypä-
jän kunnan edustajana yhdessä 
Hevosopiston toimitusjohtajan 
Pauliina Mansikkamäen kanssa 
ojensi presidentille hänen hevo-
selleen Ypäjä Julialle Hämeen 
liiton lahjoittaman loimen. Pre-
sidentti ei ehtinyt maakuntavie-

railullaan poikkeamaan Forssan 
seudulle, vaan tapahtuma järjes-
tettiin Hämeenlinnan torilla pre-
sidentin tavatessa siellä kansa-
laisia. Toinen Ypäjän näkyminen 
mediassa oli Sirpa Ryypön ja 
Börje-alpakan hieno esiintymi-
nen Aamu-TV:ssä runsas viikko 
myöhemmin.

Forssan sairaalan tulevaisuut-
ta ja sen roolia Kanta-Hämeen 
terveyden- ja sairaanhoitoa on 
pohdittu ja suunniteltu. Forssan 
sairaalaan on suunniteltu siirret-
täväksi ilman anestesiaa tehtä-
viä leikkauksia Hämeenlinnasta 
samaan tapaan kuin Riihimäen 
aluesairaalaan. Lisäksi muu-
takin toimintaa on suunniteltu 
osana mahdollista Pirkanmaan 
ja Kanta-Hämeen maakuntien 
yhteistyötä. Forssaan on kaavail-
tu myös aivovammapotilaiden 
kuntoutukseen liittyviä neuro-
psykologisia palveluita. Siksi 
onkin ollut ennenaikaista maa-
lailla väärään tietoon ja oletuk-
siin perustuvia uhkakuvia sai-
raalan tulevaisuuden ympärille 

ja seutumme sairaalapalveluista. 
Nyt on tässäkin toimittava posi-
tiivisesti suunnitelmien toteutu-
miseksi ja parhaan mahdollisen 
tuloksen aikaansaamiseksi.

Vaikka kehitysnäkymät seu-
dullamme ja koko Kanta-Hä-
meessä ovat parantuneet vuoden-
takaisesta, on monia haasteitakin 
edessämme. Voimakkaan kau-
pungistumissuuntauksen vuoksi 
meidänkin on mietittävä, miten 
tähän pystymme vastaamaan, 
esimerkiksi alueiden käytön 
suunnittelulla ja rakentamisella. 
Yrityspalveluiden järjestäminen 
on myös mietinnän alla, ja asia 
liittyy muissakin seudun kunnis-
sa tehtäviin ratkaisuihin.

Kunnan talousarvion valmis-
taminen on työllistänyt lauta-
kuntia ja kunnanhallitusta sekä 
viranhaltijoita viime viikot. Lo-
pullisesti talousarviosta päättää 
kunnanvaltuusto joulukuussa. 
Työ on haasteellinen erityises-
ti valtion rahoituksen (valtion-
osuuksien) pienentyessä voi-
makkaasti – ei ole helppoa saada 
kunnan taloutta tasapainoiseksi 
ja menoja hallituiksi.

Hyvää loppusyksyä!
Markku Saastamoinen

Kunnanhallituksen puheenjohtaja

Yhteisellä asialla

VALOA TUNNELISSA

Presidentti Sauli Niinistölle 
luovutettiin Ypäjä Juulialle 

tarkoitettu loimi, jonka 
lahjoittaja oli Hämeen liitto. 

Luovutuspuheen Hämeen-
linnan torilla piti maakunta-

johtaja Anna-Mari Ahonen 
(oik). Loimea luovuttamassa 
vasemmalta alkaen Hämeen 

liiton johdon assistentti Jaana 
Laakso, koululainen Onni 

Kaukiainen, Ypäjän kunnan-
hallituksen puheenjohtaja  
Markku Saastamoinen ja  

Hevosopiston toimitusjohtaja  
Pauliina Mansikkamäki.  

Ypäjä Juulia asustaa Ypäjällä 
Hevosopiston tallissa.

Kuva: Anita Lehtonen
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Ypäjän Demarit ry

Ypäjän kk työväenyhdistys
SYYSKOKOUS maantaian 6.11.2017 klo 18.00  
Ypäjän Vehnämyllyllä.
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

Puheenjohtaja

Eläkeliitto Ypäjän yhdistys ry 

SYYSKOKOUS
Tiistaina 14.11.2017 kello 13.00 Veteraanituvalla
Käsitellään sääntömääräiset asiat, valitaan yhdistyk-
sen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuorois-
ten tilalle sekä edustajat piirin ja liiton kokouksiin.
Vierailijoina E-H piirin toiminnanjohtaja Saara Kiuru 
ja Ypäjän kunnanjohtaja Sam Vuorinen. Mukaasi saat 
piirin painotuoreen Joululehden. Tervetuloa!
Kahvitarjoilu               Hallitus

Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Ypäjän paikallisyhdistyksen sääntömääräinen 
SYYSKOKOUS pidetään maanantaina 6.11.2017  
klo 18.30 Haavissa
Hallitus kokoontuu klo 18.00.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

MLL hallitus

Ypäjän JHL-729 osasto 

Joulukonsertti Forssan kirkko 12.12.2017 klo 19.00 
Syttyy valot tuhannet Diandra Flores ja Teemu Roi-
vainen
Lippuja varattuna 20 kpl
Ilmoittautumiset ja tiedustelut 10.11.2017 mennessä 
Aulikki puh. 040 8403 411 (iltaisin)
Tervetuloa                                         JHL:n hallitus

Suokulman yksityistien 
TIEKOKOUS
pidetään torstaina 16.11.2017 klo 19.00 
Suokulmantie 108:ssa. Esillä sääntö määräiset asiat.

Hoitokunta

Ypäjän Keskustanaiset ry. 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
maanantaina 13.11.2017 Veteraanituvalla klo 16.00 
Käsitellään syyskokoukselle määrätyt asiat.
Johtokunta kokoontuu klo 15.00.
Tervetuloa kahvipöytään keskustelemaan tulevasta 
toiminnastamme.

JOHTOKUNTA

Kokouskutsu

Ypäjän Yrittäjät ry syyskokous pe 10.11.2017 klo 19 
Tuottajain Tuvalla. Käsitellään sääntöjen määräämät 
asiat. Kokouksen jälkeen pikkujoulu sauna. 
Tervetuloa!

Ypäjänkylän Maa- 
ja Kotitalousnaiset
MARRASKUUN TOIMINTAA

Syyskokous tiistaina 14.11. klo 18.00 Myllykylän Perholla.
Esillä sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa!
Pikkujoulut tiistaina 14.11. klo 19.00 Myllykylän Perholla. 
Tarjolla jouluruokaa, hinta jäseniltä 10€.
Sitovat ilmoittautumiset 7.11. mennessä Sari Mäkelälle 
puh. 040 747 2402
Joulupukin käyntiä varten pikkupaketti mukaan. Tervetuloa!
Kranssien teko tiistaina 28.11. Seuraintalolla.
Ottakaa mukaan havuja, käpyjä, puolukanvarpuja yms.  
Tervetuloa!

Ypäjän Karjalaisseura Ry
TIEDOTTAA

PYHÄINPÄIVÄ 4.11.2017. Messun (klo 10) jälkeen 
seppeleenlasku ja kirkkokahvit seurakuntakodilla. Ter-
vetuloa joukolla mukaan.
VUOSIKOKOUS keskiviikkona 15.11.2017 klo 18 Ve-
teraanituvalla, Perttulantie 7 Ypäjä.  
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa                                     Hallitus
LAHJAKSI TAI AJANVIETTEEKSI: ”
Matka Karjalaan” lautapelin avulla tutustut Karjalan 
pitäjiin uudella tavalla (Afrikan tähden tyylinen peli).
”Ko tul se sota” Lauri Kanteen 3-osainen Soittolan 
kylästä kertova kirja nyt yksissä kansissa.
Näin Muolaa jäi elämään -kirja, valittiin vuoden 2016 
parhaaksi karjalaiseksi pitäjäkirjaksi. Peliä ja kirjoja 
saatavana Ypäjän Karjalaisseuralta/ Pekka Moisander 
puh 0400 260949.

Syyskokous 
Yhdistyksen syyskokous perjantaina 

10.11. klo 17.30 
Pertunkaaren peilisalissa 

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 
Kaikki jäsenet paikalle päättämään 

yhteisistä asioista! 
hallitus 

040 7010 563 / Virve 

*Vuokraamme laseja juhliisi 10€ / krt / lasityyppi 

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

 

Eläkeliitto Ypäjän yhdistys ry 

TOIMINTAA VETERAANITUVALLA 2017

Tarinatupa 24.11. ja 15.12. klo 13.00
Syyskokous 14.11. ja 12.12. klo 13.00
Naistenpiiri 21.11. ja 19.12. klo 13.00

Joulukukka- 
sukkakeräys 

Keräys järjestetään tänäkin vuonna. Osallistu sinäkin ja 
anna hyvä joulumieli toiselle. Kulttuuri Puomi ottaa mie-
lellään  vinkkejä vastaan  yksin asuvista vanhuksista tai 
muuten vain joulupiristystä kaipaavaa henkilöä. Tänä 

vuonna kukkien lisäksi toimitetaan sukkia sekä lapasia.  

Keräys 14.12. asti Ypäjän 
uudessa kukkakaupassa, 

Kurjenkukassa (Lepolantie 2) 

Maksa vapaavalintainen summa Kurjenkukkaan tai kudo 
lapaset tai sukat. Nimivinkit Kurjenkukkaan tai Virvelle. 
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Liikuntatapahtumia

Liikuntavastaava
Mirka Kaunisto Vuorentausta/Riikka Lähdemäki liikuntavastaava@ypajanyllatys.fi
Kiinteistövastaava Tapio Ahonen kiinteistovastaava@ypajanyllatys.fi 

Bingovastaava bingovastaava@ypajanyllatys.fi

Taloudenhoitaja  taloudenhoitaja@ypajanyllatys.fi

Mediavastaava  Virve Saarikoski mediavastaava@ypajanyllatys.fi

Lentopallojaoston Pj. Anu Poso lentopallojaosto@ypajanyllatys.fi

Hallituksen Pj. Keijo Vuorentausta puheenjohtaja@ypajanyllatys.fi 

Yhteystiedot 

045 664 9221 / Hallituksen Pj Keijo Vuorentausta.
Hallituksen ja yhdistyksen yleisen kokouksessa
käsiteltäviksi haluttavat asiat, haastattelupyynnöt
sekä muille kuulumattomat asiat.

Postiosoite: Ypäjän Yllätys ry 
Pertuntie 5 
32100 Ypäjä 

Huom! Laskutukseen, bingoon, kuntosalin avaintunnisteisiin 
sekä käyttöoikeuksiin liittyvät yhteydenotot
045 235 6212  tai toimisto@ypajanyllatys.fi

Omatoimiharjoittelu 1 ja 2
Omatoimista lihaskuntoharjoittelua (liikkuvuus, kestävyys ym., EI pallopelejä!)
maanantaisin 17:00 18:30 ja lauantaisin 10:00 11:30
Syyskausi 14.8. –18.12.2017

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

02 synt. ja nuoremmat maksu puoleen hintaan!
Vuorovastaavat: Johanna Sirviö ja Elina Kauranen
 
Aikuisten salibandy
Kuntoliikuntapohjaista pelaamista sisäpelikentällä 01 synt. ja vanhemmille
maanantaisin 19:30 21:00 ja keskiviikkoisin 20:00 21:30
Syyskausi 14.8. –20.12.2017

40€ / jäsen
60€ / ei jäsen

Vuorovastaava: Mikko Hokka

Lasten salibandy ( 08  05 synt.)
Kuntoliikuntapohjaisia harjoituksia ja pelaamista sisäpelikentällä
keskiviikkoisin 17:00 18:30
Syyskausi 6.9. –20.12.2017

25€  / jäsen 
 45€  / ei jäsen
Ohjaaja: Tiitus Salonen

Tenavien salibandy ( 11  09 synt.)
Kuntoliikuntapohjaisia  harjoituksia ja pelaamista sisäpelikentällä
maanantaisin 18:30 19:30 
Syyskausi 4.9  18.12.2017

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

Yllätyksen  liikuntatarjotaa Pertunkaaressa

Sulkapallo
Omatoimista sulkapalloa sisäpelikentällä kaikille.
(alle 15 vuotiaat 15 vuotta täyttäneen seurassa)
keskiviikkoisin 18:30 20:00
Syyskausi 16.8. 20.12.2017 

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

Vuorovastaava: Turo Järvelä

Judo
Judo on harrastajamäärältään maailman suurin kamppailulaji. 
Peilisalissa kaikenikäisille.
tiistaisin 18:00 19:30
Syyskausi 5.9. –19.12.2017

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

Aikuisten lentopallo (päivävuoro)
Kuntoliikuntapohjaista lentopalloa sisäpelikentällä 2001 synt. ja vanhemmat
tiistaisin 10:00 12:00 ja perjantaisin 10:00 12:00
Syyskausi 15.8. 19.12.2017

20€ / jäsen
40€ / ei jäsen

Vuorovastaava: Pertti Helander 

Aikuisten lentopallo (iltavuoro )
Kuntoliikuntapohjaista lentopalloa sisäpelikentällä 2001 synt. ja vanhemmat
tiistaisin 17:30 19:00
Syyskausi 5.9. –19.12.2017

20€ / jäsen
40€ / ei jäsen

Vuorovastaava: Pasi Paloposki

Lentopallo E ikäiset  ( 08 07 synt.)
Monipuolista lentopallon harjoittelua sekä pelaamista sisäpelikentällä. Mahdollisuus joukkue toimintaan. Joukkuepelaajan tulee olla jäsen.
tiistaisin 15:15 16:30  torstaisin 17:30 19:00
Syyskausi 17.8.2017

40€ / joukkuepelaaja sekä ei jäsenet
30€ / harrastejäsen

Valmentaja: Mirka Kaunisto Vuorentausta

Lentopallo F ikäiset  ( 11 09 synt.)
Monipuolista lentopallon harjoittelua ja pelaamista sisäpelikentällä. Mahdollisuus joukkueen perustamiseen. Joukkuepelaajan tulee olla jä-sen.
tiistaisin 16:30 17:30 ja torstaisin 16:30 17:30
Syyskausi 5.9.2017

30€ / joukkuepelaajat sekä ei jäsenet
25€ / harrastejäsen

Ohjaaja: Mirka Kaunisto Vuorentausta ja Pasi Paloposki

Lentisharkat   ( 11 09 synt.)
Monipuolista harjoittelua sekä pelaamista sisäkentällä.
tiistaisin 16:30 17:30
Syyskausi 5.9. 12.12.2017

20€ / jäsen
40€ / ei jäsen

Ohjaaja:  Mirka Kaunisto Vuorentausta

Futsal  ( 06 05 synt.)
Monipuolista futsalin harjoittelua sisäpelikentällä
tiistaisin ja perjantaisin 19:00 20:00
Syyskausi 3.10. 19.12.2017

20€ / jäsen
40€ / ei jäsen

Valmentaja: Veli Pekka Laukka

Yhdistyksen jäsenyys on kaikille avoin, jäsenmaksu 15€ / vuosi. 

Jäseneksi voit liittyä vuorolla, jäsentietolomakkeita saat vuorovas-
taavalta. Voit liittyä myös s-postitse ypajanyllatys@gmail.com. 

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

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

  Osallistujia ei ole vakuutettu Yllätyksen puolesta, suosittelem-
me  henkilökohtaisen tapaturmavakuutuksen hankkimista. 

Futsal järjetetään
yhteistyössä LOPS:n kanssa

Sulkapallo
Omatoimista sulkapalloa sisäpelikentällä kaikille.
(alle 15 vuotiaat 15 vuotta täyttäneen seurassa)
keskiviikkoisin 18:30 20:00
Syyskausi 16.8. 20.12.2017 

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

Vuorovastaava: Turo Järvelä

Judo
Judo on harrastajamäärältään maailman suurin kamppailulaji. 
Peilisalissa kaikenikäisille.
tiistaisin 18:00 19:30
Syyskausi 5.9. –19.12.2017

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

Aikuisten lentopallo (päivävuoro)
Kuntoliikuntapohjaista lentopalloa sisäpelikentällä 2001 synt. ja vanhemmat
tiistaisin 10:00 12:00 ja perjantaisin 10:00 12:00
Syyskausi 15.8. 19.12.2017

20€ / jäsen
40€ / ei jäsen

Vuorovastaava: Pertti Helander 

Aikuisten lentopallo (iltavuoro )
Kuntoliikuntapohjaista lentopalloa sisäpelikentällä 2001 synt. ja vanhemmat
tiistaisin 17:30 19:00
Syyskausi 5.9. –19.12.2017

20€ / jäsen
40€ / ei jäsen

Vuorovastaava: Pasi Paloposki

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
SYYSKOKOUS

Sunnuntaina 26.11. klo 14.00 Veteraanituvalla.
Esityslistalla yhdistyksen sääntöjen muuttaminen  
hallituksen jäsenten lukumäärän vähentämiseksi.
Kahvitarjoilu. Ensimmäisille 15 ämpäri.    Tervetuloa!

Ypäjän eteläinen  
paikallisyhdistys ry
SYYSKOKOUS

Tiistaina 16.11.2017 kello 18.30 (johtokunta tuntia en-
nen) Veteraanituvalla. 
Käsitellään sääntöjen mukaiset asiat: mm. puheen-
johtajan valinta, toimintasuunnitelma, talousarvio vuo-
delle 2018
TERVETULOA                                            Hallitus

YPÄJÄN KOTISEUTUYHDISTYS RY:n
Syyskokous 
pidetään tiistaina 21.11.2017 kello 18.00 alkaen 
Veteraanituvalla, Perttulantie 7 Ypäjä.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu. TERVETULOA 

Hallitus

SPR Ypäjän osasto

SYYSKOKOUS
Veteraanituvalla maanantaina 20.11.2017 kello 19.00.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Hallitus kokoontuu kello 18.00.
Tervetuloa!

Ypäjän Nuorisoseura ry.

SYYSKOKOUS 
Ypäjänkylän Seuraintalolla

Keskiviikkona 19.11.2017 alkaen klo 14:00
Esillä sääntöjen määräämät asiat 

Kahvitarjoilu
    Tervetuloa                        Johtokunta

Ypäjänkylän kyläyhdistys ry.

SYYSKOKOUS 

Ypäjänkylän Seuraintalolla

Sunnuntaina 19.11.2017 alkaen klo 15:00
Hallitus kokoontuu klo 14:00

Esillä sääntöjen määräämät asiat.

Kahvitarjoilu 

PS.  Mainospostin jakelun siirryttyä varhaisjakelulle, 
voitte tulla rohkeasti kokoukseen pelkäämättä 
uusia postinjakovuoroja.

Tervetuloa                              Johtokunta

Varsanojan-Uiton yksityistien
SYYSKOKOUS
sunnuntaina 19.11.2017 klo.13:00 Tarja Hokalla
Esillä sääntömääräiset asiat.

Hoitokunta

TARJOUSPYYNTÖ
Käpälintien talvikunnossapidosta 19.11.2017 men-
nessä. Tarjous pyydetään jättämään auraus- ja hieko-
tus/kerta -hintaisena.
Tarjoukset lähetetään kirjallisena: Jaakko Mikkola, 
Pelliläntie 17, 31600 Jokioinen. 
Tiedustelut puh. 0400 771 893
Hoitokunnan puheenjohtaja

Lämpimät kiitokset kaikille minua muistaneille.
Treenikämppäni on kunnossa. Vain pientä pintaremonttia vailla. 
Posiolla 5.10.2017

  Jukka Kosunen

Nyt tulee täyteen yhdeksän ja nolla
enkä silloin haluaisi yksin olla

Tervetuloa 
viettämään iltapäivää kanssani Ypäjän Seurakuntakotiin 

sunnuntaina 26.11.2017 klo 13

Eeva Kannisto Papalintien varrelta
Ilmoitathan tulostasi 15.11.  

mennessä paivi.nummilahti@gmail.com, 
Päivi 044 553 2672 iltaisin, Eeva 050 571 9627 

Mahdolliset muistamiset  FI 11 5539 0220 0435 32
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YPÄJÄN KUNTA JÄRJESTÄÄ 

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
TORSTAINA 23.11.2017

Lähtö Ypäjän torilta klo 10.00 ja  
paluu Forssasta noin klo 12.30.
Matkan hinta on 11 euroa/ henkilö. 
Forssassa taksi ajaa kauppakeskuksiin  
(Prisma, Citymarket) ja tarpeen mukaan Forssan keskustaan.

Ilmoittautuminen asiointimatkalle: 
Taksi Tuomas Sirén puh. 040-757 5833 

VARHAISKASVATUKSEN AVOIN PERHEKERHO
KIRJASTOLLA

Marraskuun ohjelma:
•  3.11.2017:  Askarrellaan lepakoita
• 10.11.2017: Isäinpäiväjuttuja
• 17.11.2017:  Suunnitellaan kirjaston näyttelyä ja aloitellaan 

jouluaskarteluja
• 24.11.2017:  Pertunkaaressa juhlitaan ja jumpataan lasten 

oikeuksien kunniaksi
Varhaiskasvatus järjestää avointa perhekerhotoimintaa kerran 
viikossa kirjaston tiloissa.  Osallistumismaksu (sisältää välipa-
lan) 2 € / perhe. Mukaan ovat tervetulleita kaikki äidit, isät ja 
isovanhemmat lasten kanssa. Toiminta on suunniteltua ja se 
noudattaa kunnan varhaiskasvatussuunnitelman linjauksia.  
Kerhoa vetää Aulikki Lindqvist (040-8403411).

Tervetuloa mukaan!

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

ma 13.11. klo 12-15
ma 11.12. klo 12-15
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 

KIRJASTO
YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO
Hossintie 2, 32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5269 
puh. (02) 7626 5268, 050 5626 301 (kirjastonjohtaja, 
kulttuuriasiat)
sähköposti: ypajan.kirjasto@ypaja.fi
www.ypaja.fi (etusivulla tapahtumakalenteri)
www.lounakirjastot.fi 
Facebookissa haulla ”Ypäjän kirjasto”.
AUKIOLOAJAT
ma  klo 13–19
ti  klo 13–19
ke klo 13–16
to klo 13–19
pe klo 10–16 
Kirjastojärjestelmän vaihtumisen vuoksi kaikki 
Louna-kirjastot ovat suljettuina kaksi viikkoa 
30.10.–11.11. Myös verkkokirjasto on suljettu.  
Kirjaston sanomalehtiä voi käydä lukemas-
sa kunnantalolla maanantaista torstaihin kello 
9–15 ja perjantaisin kello 9–14!
YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA 
Ypäjänkyläntie 951, 32140 Ypäjä as,  
puh. 050 562 6301
AUKIOLOAJAT 
ti klo 17–19
ke  klo 10–12
MARRASKUUN NÄYTTELYT
LC/Kate: Rauhanjuliste-kilpailun työt 14.11.–30.11. 
Kansalaisopiston käsityönäyttely 13.11.–8.12.
Avoimen päiväkodin näyttely 17.11.–15.12.
LUKUPIIRI 
Lukupiiri  kokoontuu sunnuntaina 12.11. kello 17–19 
pääkirjaston näyttelytilassa.  Luemme Suomi100-vuo-
den kunniaksi 1970-luvun teoksia.  Käsityönkin voi 
ottaa mukaan.  Kahvitarjoilu.
LIIKUNTAVÄLINEITÄ KIRJASTOSTA
Kahvakuulia, kävelysauvoja, selättimiä, fitness-säk-
kejä, rinkkoja… hae lainaan ja kokeile, mikä sopii 
sinulle! Esillä myös liikunta-aiheista kirjallisuutta.

Tervetuloa kirjastoon taas maanantaina 13.11.!

U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U

Ypäjän keskustaajamassa Kurjenmäentiellä

YPÄJÄN JOULUNAVAUS
torstaina 30.11.2017

alkaen klo 18.00

Ohjelmassa mm. torimyyntiä, joulupukin vierailu, 
hevosajelua, mehu-, pipari- ja puurotarjoilua sekä 
muuta jouluista ohjelmaa!
Tapahtuman lopuksi jouluvalojen sytytys
Kurjenmäentielle ja torialueen joulukuuseen

Torimyynti alkaa klo 15.00
Myyntipaikat: Ypäjän kunta (02) 762 6500

TERVETULOA!

Ypäjän Yrittäjät ry.         Ypäjän kunta

U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U

TYÖPAJA VIETERI
Työpaja Vieterin kierrätys, Rätti Kitti, on  

avoinna keskiviikkoisin klo 12.00 – 15.00 sekä  
joka kuukauden toinen lauantai klo 10.00 – 14.00.

Kierrätyksestä löytyy mm. vaatetta, kenkiä, 
keittiötavaroita, koriste-esineitä, kirjoja, lasten leluja 

ym. Tavara vaihtaa omistajaa ilman maksua.  
Vieterillä on oma myyntipiste, josta voit ostaa 

pajalaisten tekemiä tuotteita kuten koruja, pieniä 
kasseja, patalappuja ym. Vieteristä löytyy myös 

partiolaisten, Ypäjän Eränkävijöiden, myyntipiste. 
Myynnissä on mm. sukkia, kaulaliinoja ja säärystimiä.

Tervetuloa! 
P.S.  Käy kurkkaamassa toimintaamme  

Työpaja Vieterin Facebook -sivuilla

MARRASKUUN MAANANTAI-ILLAT 
KLO 18.45 – 20.15  
LAPSIPERHEET OVAT TERVETULLEITA 
LIIKKUMAAN PERTTULAN KOULUN 
SALIIN, SATEELTA SUOJAAN.  

KÄYTÖSSÄ VAIHTUVA VÄLINEISTÖ JA PAIKALLA 
VALVOJA. 

Liikuntatoimi

PERHELUISTELUVUOROT 
Loimaan jäähallilla (Kaunismäenkatu 15) viikonloppui-
sin, kulkeminen omin kyydein.
Osa kentästä kiekkoilijoille ja loppu muille vapaaseen 
luisteluun. Kypäräpakko!
Alkaen viikosta 45 (11.11), jatkuen 10 krt niin, että väis-
tämme ne kerrat jolloin hallilla sovittuja pelejä.
vk 45 la   klo  9.30–10.30
vk 46 su  klo  10–11
vk 47 su   ”
vk 48 su   ”
vk 51 la   klo  9.30–10.30
vk 52 la      ”
vk 2   la      ”
vk 3   la      ”
vk 4   la      ”
vk 5   la      ”
Hinta 60 € / perhe / 10 krt
Ilmoittautumiset Riinalle 8.11.2017 mennessä 050 433 9002
   Liikuntatoimi

YPÄJÄN YLLÄTYKSEN JUMPPA- 
TARJONTA PERTUNKAARESSA   
21.8.–21.12 2017
MAANANTAISIN:
AAMUJUMPPA klo 10.00–11.00: Tunti sopii kaikille 
niin ensikertalaisille kuin konkareillekkin, tunnilla jokai-
nen tekee oman kuntotasonsa mukaan. Tunnin teema 
vaihtuu 3–4 vko välein. Tunneilla käytetään keppejä, 
käsipainoja, kuminauhoja ja steplautaa jne. osana 
lihaskuntoharjoitelua mahdollisimman monipuolisesti. 
Tunti pidetään peilisalissa.
TENAVAJUMPPA klo 16.30–17.20: 
2009–2012 syntyneet (3–4 vuotiai-
den on mahdollista osallistua tunneil-
le, kysy lisää niin katsotaan tilanteen 
mukaan), tunneilla harjoitellaan ke-
honhallintaa ja kehontuntemusta sekä 
perusliikuntataitoja, opitaan yhdessä 
oloa sekä koetaan uusia elämyksiä leikkien kautta. 
Tunti pidetään alakerran salissa/peilisalissa.
KAHVAKUULAMIX 1 klo 18.00–19.00: Tunti sopii 
kaikille niin ensikertalaisille kuin kon-
kareillekkin, tunnilla jokainen tekee 
oman kuntotasonsa mukaan. Tunnin 
teema vaihtuu 3–4 vko välein. Tun-
nilla käytetään kahvakuulaa osana 
lihaskuntoharjoittelua mahdollisim-
man monipuolisesti.Tunti pidetään peilisalissa. *
KAHVAKUULAMIX 2 klo 19.00–20.00: Tunti sopii 
kaikille niin ensikertalaisille kuin konkareillekkin, tun-
nilla jokainen tekee oman kuntotasonsa mukaan. Tun-
nin teema vaihtuu 3–4 vko välein. Tunnilla käytetään 
kahvakuulaa osana lihaskuntoharjoittelua mahdolli-
simman monipuolisesti. Tunti pidetään peilisalissa. *

KESKIVIIKKOISIN;
TOIMINNALLINEN KAHVAKUULA klo 18.00–
19.00:  Tunti sopii kaikille niin ensikertalaisille kuin 
konkareillekkin,tunnilla jokianen tekee oman kunto-
tasonsa mukaan. Tunnin teema vaihtuu 3–4 vko vä-
lein. Tunnilla käydään kahvakuulailun perusliikkeitä ja 
tekniikoita läpi ( esim. etuheilautus yms.). Tunnille voi 
tuoda omia kuulia mukaan. Tunnit pidetään pääsään-
töisesti ulkona,mutta sateen sattuessa peilisalissa . *
*Kahvakuulatunneille ennakkovaraukset peilisalin 
oven ulkopuolella olevaan lappuun/ sähköpostiin; per-
sonal.trainer@ypajanyllatys.fi tai FB-sivun; Annikan 
Personal Trainer- ja ryhmäliikuntapalvelut viestikentän 
kautta edellisen viikon sunnuntaihin mennessä.

TORSTAISIN;
OHJATTU KUNTOSALI; klo 16.45–17.45: Tunti sopii 
kaikille jotka ovat kuntosaliohjaukses-
ta kiinnostuneita vaikka eivät koskaan 
olisi salilla käyneet, mutta miettivät 
että haluaisivat aloittaa salilla käyn-
nin. Tunnilla opastetaan kuntosalilait-
teiden käyttöä ja vähän asiakkaan omien toiveiden 
mukaan käydään laitteita läpi.
AINOT & REINOT klo 18.00–20.00 (Ainot klo 18.00–
19.00 ja Reinot klo 19.00–20.00) Tunti sopii kaikille 
niin ensikertalaisille kuin konka-
reillekkin, tunnilla jokainen tekee 
oman kuntotasonsa mukaan. Tun-
nin teema vaihtuu 3–4 vko vä-
lein. Tunneilla käytetään keppejä, 
käsipainoja, kuminauhoja ja steplautaa jne. osana 
lihaskuntoharjoitelua mahdollisimman monipuolisesti. 
Tunnit pidetään peilisalissa.  
Eläkeläiset & Lapset
Jäsenet 5€/ krt   40€ /10X  
Muut; 6€/ krt    60€ /10X
Työikäiset ja yli 16-vuotiaat
Jäsenet: 5€/ krt  45 €/ 10X     
 Muut: 7€/ krt   65€/ 10X
10 korttia voi käyttää useammalla tunnilla! :)

Moukaripörssi 2017
1. Heikki Uusi-Kölli   172,49 
2. Rauno Martikainen  150,24 
3. Juhani Heikkilä    148,95 
4. Reijo Suominen    143,76 
5. Jarno Suominen    138,53 


