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Parturi-kampaamo Outi Perho

Yksikerr rivitalon näppärä
asunto aivan keskustassa.
2h+kk+ruokt+psh/wc, 50
m2. Yhtiössä saneeraukset
tehty. Kaukolämpö, KTV,
kuitu ym. Heti vapaa.
Vh. 39.000 €.

www.parturikampaamooutiperho.ﬁ

Sorat, murskeet, sepelit, multa
Velj. Nuoritalo

Ypäjä, Kallenpolku 2 A

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

Luhtitalon 2. kerr valoisa kolmio. Oh+k+2mh+wc+psh+
s, 67,5 m2. Rak.v. -85. Tilava
parveke. Heti vapaa.
Hv. 182 €. Vh. 69.000 €.
k 14775654
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Ypäjä, Kallenpolku 3 B

HUOLLOT JA
KORJAUS

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

Jani Himanen | 050 521 0489
www.perinnepelti.fi

PUHELIN:

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

Haketusta sopivasti

Haketuspalvelu Laaksonen

puh. 0400 823 977

Isänpäivälahjakorttimyynti ja teetarjoilu 20 v. kunniaksi

Ff

ke 7.11. klo 15.30 – 17.00.
Satu Vaarula Varsanojantie 8, Ypäjä

Tarjoamme
kahvit konttorissamme
ma 5.11. klo 9 - 16

Ypäjä, Lepolantie 6

Katinhännäntie 298, 32140 Ypäjä as.
Puh. 050 372 1172

KUIVAA KOIVUKLAPIA
kotiin toimitettuna
Tiedustelut Pasi Uusitalo
puh. 040 709 2482 tai
pasi.uusitalo@pp.inet.fi.

Tiiliverh, luhtitalon katutason kaksio. K+oh+mh+vh+
psh/wc+s, 48 m2. Terassi.
Rak.v. -89. Muuttokunnossa.
Vh. 49.000 €. k 14778792

Ypäjä, Kallenpolku 3 B
V. 1989 rak luhtitalon
2.kerr asunto. 1h+kk+psh/
wc+s+vh, 39,5 m2. Las eteläparveke. Hienossa muuttokunnossa!
Hv. vain 90 €. Vh. 42.000 €.
k 13537146

Osuuspankkiviikolla
5.-11.11.2018 tapahtuu
O s u u s p a n k k i v i i k ko o n e r i t y i s e s t i
omistaja-asiakkaiden. Lämpimästi
te r v e t u l o a !
Opastamme OP-mobiilin käyttöä
konttorissamme koko viikon. Tule ja ota
älypuhelimesi tai tablettisi mukaan.
Kaikille osuuspankkiviikolla omistaja-asiakkaiksi
liittyville yllätyslahja.
Osallistu Nenäpäivän lahjoitukseen
konttorissamme tai Nenäpäivä.ﬁ/OP.

Ypäjä, Papalintie 1 A
KT, 2-kerr asunto kirkkoa
vastapäätä. 2h+k+psh/wc,
52 m2. Las eteläparveke.
Kaukolämpö. Heti vapaa.
Vh. 38.000 €. 14753906
www.oikotie.fi

Matti Järvinen LKV
Ypäjä, 040 594 8877
Tanja Leinonen, 050 338 2718

Itsenäisyyspäivä Ypäjällä
6.12.2019
klo 10.00 Jumalanpalvelus Ypäjän kirkossa
 eppeleiden lasku Sankarihaudalle ja
S
Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkille
Kahvitarjoilu Seurakuntakodissa
klo 12.00 Itsenäisyyspäivän juhla Seurakuntakodissa
Juhlapuhe
		

Helena Jansson
MMM, tutkija

Musiikkia

Erkki Liikanen

Tervetuloa!
Ypäjän kunta

Ypäjän seurakunta
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DIAKONIAPÄIVYSTYS YPÄJÄN
SEURAKUNTAKODILLA ON

Y päjän seurakunnan
Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän seurakunnan julkaisema tiedotuslehti Ypäjän kunnan asukkaille.
46.
44. vuosikerta.
Lehden suurin vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä on ilmoituksen
hinta.
Päätoimittaja: Maarit Anttila
Päätoimittaja:
Sisko Nurminen
Maarit
Anttila
Toimittaja:
Inka Stormi
Sivunvalmistus:
Pirkanmaan Lehtipaino
Oy
Sata-Pirkan
Painotalo Oy
Toimituksen osoite:
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5214
fax. (02) 767 7214
LTHPS!`WHQHSHPULU'`WHQHÄ
ILMOITUSHINNAT
Etusivun alaosa
0,75 €/ pmm + alv
Takasivu
0,75 €/ pmm + alv
Muu osa lehteä
0,50 €/ pmm + alv
Etusivun yläosan
suuri ilmoitustila
(6 palstaa x 170 pmm)
500 € + alv
Määräpaikkakorotus
0,10 € / pmm + alv

toimintaa marraskuussa

To 1.11.
Pe 2.11.
La 3.11.

Su 4.11.
Ke 7.11.
To 9.11.
Su 11.11.
Ke 14.11.
To 15.11.
Pe 16.11.
Su 18.11.
Ti 20.11.
Ke 21.11.
To 22.11.
Pe 23.11.
Su 25.11.
Ti 27.11.

Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta

Ke 28.11.

TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta

To 29.11.

Tilaukset kotimaahan ja
ulkomaille

Pe 30.11.

klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla
klo 18 Laulusiskot + Veisuu Veljet srk-kodilla
klo 18 Nuortenilta Sumpussa
klo 10 Messu Parikka, Saukkola. Luetaan vuoden aikana kuolleiden nimet kirkossa
ja kynttilät sytytetään. Karjalaisseuran seppeleen lasku muistomerkillä sekä kirkkokahvit srk-kodilla.
klo 15 Runon ja Musiikin iltapäivä (ei jumalanpalvelusta klo 10)
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
klo 18 Isoskoulutus srk-kodilla
klo 10 Messu Parikka, Tapio Laurila, Anna Mäkilä viulu
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
klo 18 Lauluilta kaiken ikäisille srk-kodilla
klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla
klo 18 Laulusiskot srk-kodilla
klo 15.30 Veisuu Veljet srk-kodilla
klo 10 Sanakirkko Parikka, Saukkola
Srk-retki Helsinkiin. Katso erillinen retki-ilmoitus.
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
klo 18 10-vuotiaiden synttärit srk-kodilla
klo 18 Sanan ja Musiikin ilta srk-kodilla, Evankelista ja muusikko Samu Saarinen
vieraana.
klo 15.30 Veisuu Veljet srk-kodilla
klo 10 Messu Pentti Lehto, Saukkola
klo 12 Ypäjänkylän Diakoniapiiri Seuraintuvan takkatuvalla
klo 18 Siionin Kannel lauluilta srk-kodilla
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
klo 13 Palvelukeskushartaus
klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla
klo 18 Laulusiskot + Veisuu Veljet srk-kodilla
klo 12.15 Koululaisten Adventtikirkko

30 € / vuosikerta + alv 10 %
TILAUSOSOITE
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214
ISSN 1237-2528

Ypäjän
kunta
Ypäjän kunta
Toimistot
Toimistot avoinna
avoinna
ma–ke
9.00–15.00
ma–ke 9.00–15.00
to
to 9.00–17.00
9.00–17.00
pe
pe 9.00–14.30
9.00–14.30
puh.
(02)762
7626500
6500
puh. vaihde
vaihde (02)
fax.
7677214
7214
fax. (02)
(02) 767
email: kunta@ypaja.fi
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
Sata-Pirkan Lehtipaino
Painotalo Oy
Pirkanmaan
Oy
Joulukuun
Ypäjäläinen
ilmestyy
Toukokuun Ypäjäläinen ilmestyy
28.11.2018.
Lehteen
tarkoitettu
torstaina 5.5.2016.
Lehteen
tarkoitettu on
aineisto
on toimitetaianeisto
toimitettava
kuntava kunnantalolle
26.4.2016
nanvirastoon
viimeistään
maaklo 12.00 mennessä.
nantaina
19.11.2018 klo 15.00.

Tammikuun
2019
Kesä-heinäkuun
2016Ypäjäläinen
Ypäjäläinen
ilmestyy 2.6.2016.
29.12.2018.

Seurakunnan asiat
kirkkoherra
Vesa Parikka

Iloa toimeliaisuudesta!
Valtakunnallista vanhustenviikkoa vietetään maassamme aina vuosittain lokakuussa. Tänä vuonna
viikko oli 7 – 14.10. Sitä
toteutettiin myös innolla ja
ilolla Ypäjällä monin tavoin.
Sovimme, että Keijo Leppänen kirjoittaa vanhusten
pyhästä, minun osalleni tuli
juhlallinen arki. Vanhustenviikon juhla oli perinteisesti
Ypäjän seurakuntakodilla
11.10. Se järjestettiin jälleen Ypäjän kunnan ja Ypäjän seurakunnan toimesta,
jotka ovat jakaneet myös
tarjoilukulut tasan.
Ohjelman toteutus jakautui perinteisesti niin
nuorille kuin vanhemmillekin voimille tosi hyvin.
Kirkkoherra Vesa Parikan
tervehdyssanojen jälkeen
esikoululaiset pääsivät hyppyvauhtiin. Heillä taisi olla
oikein vieterit alla? Siinä
olikin vanhemmalla väellä
tekemistä ja perässä pysymistä. Lapsilla taisi olla iloa
ja toimeliaisuuttakin yhtä
paljon. Sen jälkeen olikin
hieno nauttia emännän tarjoamasta toimeliaisuudesta
ja maittavista ruokapöydän
antimista.
Tämän vuoden aihe oli:
”Iloa toimeliaisuudesta.”
Juhlapuhujana oli Ypäjän
kunnan uusi ja tuliterä vies-

tintäsuunnittelija Inka Stormi.
Hän puhui ilosta ja toimeliaisuudesta, mietti sitäkin, miten ne liittyvät toisiinsa. ”Kenties yhdessä
olemisesta, onnistumisen
elämyksistä, ymmärretyksi ja kuulluksi tulemisesta,
sopivasta suhteesta turvallisuutta ja heittäytymistä, tuttuutta ja uuden oppimista.
Entä sitten, jos ilon tuottajat
pitäisi kiteyttää yhteen sanaan? Mikä se olisi? Toimeliaisuus voisi olla aika
hyvä ilon kiteyttäjä. Se että
toimertuu tapaamaan läheisiään, kokeilemaan uutta,
mutta myös ylläpitämään itselleen ja yhteisöllensä tärkeitä perinteitä. – – Pienikin
toimeliaisuus tuottaa iloa.
Pienet askeleet riittävät. Tutun kävelyreitin hienoinen
muuttaminen saattaa tuoda
näkyviin jotakin sellaista
kiinnostavaa, mitä ei ole
koskaan ennen huomannut.
Vierailu toisella paikkakunnalla voi muistuttaa tärkeistä ilon lähteistä. Ilo ei vaadi
jatkuvaa touhottamista eikä ilo synny pakottamalla.
Ihan pikkiriikkiseltäkin tuntuva toimeliaisuus herättelee iloa. Usein toimeliaisuus
lisää toimeliaisuutta lähes
huomaamatta. Ypäjällä toimeliaisuutta tukevat monet

tahot. Esimerkiksi kunnan
vapaa-aika ja liikuntapalvelut, kirjasto, Ypäjän Musiikkiteatteri, Jokiläänin kansalaisopisto, seurakunta, iso
joukko erilaisia yhdistyksiä
ja yrityksiä ja monet muut
toimivat tukevat toimeliaisuutta Ypäjällä.” Kaikki tämä oli melkein suoraa
lainausta Inka Stormin monipuolisesta puheesta. Osa
puheenannista jäi vielä kauas Australian puolelle.
Keijo Leppänen juonsi
juhlan kulkua johdattelevien ajatusten myötä. Naisten
ryhmä lauloi Kaija Saukkolan johdolla ”syksyn keltaisesta matosta”. Ne kultaiset
lehdet ovatkin pitkään pyörineet iloisesti syksyisillä
poluillamme ja jalkojemme
alla.
Juhlan aikana kunnanjohtajammekin täytti oman
paikkansa. Hän toi tilaisuuteen myös oman tervehdyksensä, sekä oli rohkeasti ja
aidosti läsnä kuuman pannunsa kera.
Oli juhlakahvin aika. Toimeliaisuus tuo läsnäoloa ja
se riittää. Minusta juhlaviikon anti oli monella tavalla
hyvä.
Kiitos kaikille tavalla tai
toisella juhlaviikkoon osallistuneille.
Terhi Hakala-Vappula

keskiviikkoisin klo 10.00 – 11.30
sekä torstaisin klo 15.00 – 16.00.
Olen tavoitettavissa myös muulloinkin sovittuina aikoina.
Yhteystietoni on: diakonissa Terhi Hakala-Vappula,
puh. 040 553 6362 terhi.hakala-vappula@evl.fi

KULTAISEN IÄN KERHO

Kerho kokoontuu parillisten viikkojen torstaipäivinä
seurakuntakodilla klo 11.00 – 13.00.
Ohjelmassa: alkuhartaus, lounas,
ohjelma ja lähtökahvit. Tarjoilusta peritään 5.00 €.
Omien työntekijöiden lisäksi kerhossa saattaa käydä
satunnaisvierailijoita.
01.11. A
 reena on vapaana Marja ja Osmo Leikastolle
Loimaalta.
15.11. K
 uvia ja muistoja menneiltä ajoilta Turun saaristosta
esittää Keijo Leppänen.
29.11. K
 atsomme Martti Puran lahjoittaman
dokumenttielokuvan Tammelan Portaan kylästä.
Kerho on avoin kaikille, jotka vain päivällä pääsette ja
haluatte mukaan tulla.

YPÄJÄNKYLÄN DIAKONIAPIIRI
kokoontuu Seuraintalon takkatuvalla
tiistaina 27.11. sekä 18.12. klo 12.00.

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

KAAMOKSEN KATKAISUN KESKEYTTÄJÄ –
RETKI HELSINKIIN

TIISTAINA 20.11. (lue kesyttäjä!)
Lähtö klo 8.00 Loimaalta – Katinhäntä – Ypäjän seurakuntakoti klo 8.30 – Palikkala – Helsingissä olemme klo 10.45,
jolloin syömme aterian lounasravintolan ”Sisäpihalla”, joka
sijaitsee samassa korttelissa Luther – kirkon kanssa.
Klo 12.00 – 13.30 Tutustumme Luther – kirkkoon sekä
vietämme yhteisen hetken Eläkeläisten päiväpiirin kanssa.
Piirin vetäjä on Riitta-Liisa Haverinen. Luther -kirkosta siirrymme Helsingin Diakonissalaitokselle, jossa opastus alkaa
klo 13.30 – 14.30.
Mahdollisesti käymme vielä retken päätteeksi HEO:ssa ja
sen siipien suojassa olevassa Pyhän Sydämen kappelissa.
Kotona olemme klo 20.00. Matkan hinta on 30.00 euroa.
Ilmoittautuminen 15.11.mennessä
Terhille, puh. 040 553 6362.

RUNON ja MUSIIKIN SIIVIN
YPÄJÄN KIRKOSSA

Sunnuntaina 4.11. klo 15.00
Ypäjän kirkossa voi hiljentyä ja kuunnella runoja ja lauluja
surusta ja ikävästä. Pyhäinpäivän aikana muistot lähimmäisistämme palautuvat mieliimme ja saamme runoista ja
musiikista lohtua elämämme tielle. Iltapäivän runo ja musiikkihetkessä ovat mukana Riitta Salo, lausunta, kanttori
Esa Lahti, laulu, piano ja urut sekä kirkkoherra Vesa Parikka,
puhe. Kuulemme mm. runoja Yksi toisensa jälkeen, Kuolema kosketti, Hymuileva Apolle. Lauluja on mukana mm.
Ota hänet vastaan, Hyvää matkaa sekä Taivaisiin. Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja siellä kerätään kolehti Ypäjän seurakunnan musiikkityölle.
Tervetuloa hiljentymään Ypäjän kauniiseen kirkkoon.

TARJOUSPYYNTÖ

Ypäjän seurakunnan lumi- ja hiekoitustöistä talvikausina
2018–2019 ja 2019–2020

Ypäjän seurakunta pyytää TARJOUSTA seurakunnan
LUMITÖIDEN ja HIEKOITUKSEN hoitamisesta
(kirkko, hautausmaa, seurakuntakoti ja partiomaja)
kahdelle seuraavalle talvikaudelle. Työt tulee tehdä
hautausmaalle soveltuvaa kalustoa käyttäen.
Tarjoukset tulee jättää 29.10.2018 mennessä osoitteella
Ypäjän seurakunta, taloustoimisto, Papalintie 1 B 13,
32100 Ypäjä tai sähköpostitse: paivi.mattinen@evl.fi
Lisätietoja asiasta antaa seurakuntamestari
Maurits Hietamäki, puh. 050 560 3368 tai
vt. talouspäällikkö Päivi Mattinen, puh. 040 1484092
Ypäjän seurakunnan kirkkoneuvosto

Marraskuu / 2018

3

Hengellisen musiikin tulkki vieraili Ypäjällä
Vanhusten kirkkopyhä 7.10
toi kirkkoomme tuttuja vieraita Somerolta ja terveisiä
Kamerunista.
Roavasti Tauno Matias
Roto saarnasi vanhustenviikon alun jumalanpalveluksessa Ypäjän kirkossa. Juhlamessussa liturgina toimi
kirkkoherra Vesa Parikka.
Palvelukeskuksen väkeä
oli saapunut kirkkoon taksikuljetuksella. Vapaaehtoiset auttoivat heitä tarpeen
mukaan, josta heille suuri
kiitos.
Jumalan palveluksessa
kuulimme muutamia lauluja, joita esitti Kamerunissa
syntynyt, nykyisin Somerolla asuva hengellisen musiikin oiva tulkitsija Langueu Nganou Epse Roto
Colette Aureole. Lyhemmin
kutsunimeltään Colette Roto, eli Matias Roton puoliso. Hän lauloi kauniisti
a`capella eli ilman säestystä. Colette lauloi myös
messun jälkeen seurakuntakodilla kahvitilaisuudessa.
Matias Roto on vieraillut
aikaisemminkin Ypäjällä.
Matias on rovasti, monipuolinen puhuja, blogin
pitäjä ja vuoden 2012 Somerolainen. Suosittelen
hänen sivujen seuraamista,
sieltä löytyy monta saarnaa,
tarinaa ja kertomuksia eri

Kirkon työntekijä
on rinnallakulkija
Kun minut siunattiin työhöni
tuossa viime kuussa, niin minulle puhuttiin kuinka tärkeä
henkilö on kun kyseessä kirkon työntekijä. Siihen titteliin
kuuluu vastuuta ja esimerkkinä olemista. Työntekijänä
emme saa kuitenkaan ylentää
itseämme. Usein kuulee, kun
tulee rippijuhliin, niin olkaa
hiljaa kun pastori saapuu Sen
jälkeen alkaa jäykistely ja teitittely. Miksi näin on, ihmisiä
seurakunnan työntekijätkin
ovat. Onneksi nykyään moni
seurakuntalainen on alkanut
tajuamaan tämän asian.
Seurakunnan nuorisotyöntekijät, papit, diakonia ovat

enemmin rinnallakulkijoita
kuin niin sanotusti parempaa väkeä. Me olemme ne,
jotka haluavat kuulla teidän
elämän ilot ja surut. Mekin
teemme virheitä siinä missä
muutkin. Me emme ole yhtään parempia ihmisiä. Työntekijät ovat uskon vahvistajia. Yritämme olla Jumalan
ja seurakuntalaisen välikäsiä,
jotka yrittävät ohjata ihmisen
pelastukseen. Jeesusta tarvitsee jokainen. Kiitos kun saan
työskennellä Ypäjällä.
Terveisin
Juha Puhtila
Ypäjän seurakunnan
nuorisotyö

KUULUTUS
SEURAKUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ

Kuvassa: vas. Vesa Parikka, Matias ja Colette Roto, Terhi Hakala-Vappula

tapahtumista ja vieläpä eri
murteilla. Asioita suomesta
ja Kamerunista.

Vanhusten viikko oli alkanut hienosti yhteisellä
kokoontumisella kauniin

sään vallitessa.
Marraskuun terveisin
Keijo Leppänen

Mopohartaus oli menestys
4.10. Nuoriso päätti näyttää,
että kyllä hekin välittävät
Ypäjästä. Ypäjän seurakunta
järjesti ensimmäistä kertaa
historiassa mopohartauden,
jossa siunattiin mopoilijat.
Mopoilijat kokoontuivat
Kartanon koulun parkkipaikalla, josta lähdettiin letkassa ajamaan kohti Ypäjän
seurakuntataloa. Seurakuntatalolla puhuivat seurakunnan edustajat kunnioituksesta ja myös kunnanjohtaja
Sam Vuorinen piti puheen
tapahtumassa. Tapahtumassa
jaettiin kaikille myös heijastinliivit. Tapahtuman suosio
yllätti ja paikalle saapui 27
mopoilijaa ja muuta kulkijaa. Ypäjän seurakunta kiittää
osallistujia ja kunnanjohta-

Auku ja Milla
olivat mukana
mopohartauksessa.

jaa. Kiitos myös mopomiitin
isosille Aukulle ja Millalle,
jotka auttoivat suuresti tapahtuman järjestämisessä.

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 18.11.2018 toimitettavien seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään
6.11.–10.11.2018 joka päivä Ypäjän seurakunnan kirkkoherranvirastossa, Papalintie 1 b 13, 32100 Ypäjä kello
9.00 – 18.00.
Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon
minkä tahansa seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa
Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä
henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.
Seurakuntavaalien ennakkoäänestystä koskeva kuulutus
on kokonaisuudessaan nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa 29.10.–10.11.2018, osoite
Papalintie 1 b 13, 32100 Ypäjä.
Seurakuntavaalista ja ennakkoäänestyspaikoista löytyy
tietoa osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
Ypäjä 17.9.2018
Ypäjän seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Heikki Levomäki
Ennakkoäänestys ei koske Ypäjän seurakunnan jäseniä,
koska sopuvaalin takia äänestystä ei tarvita.

KUULUTUS SEURAKUNTAVAALEISTA

Ypäjän seurakunnassa on päädytty sopuvaaleihin, koska
ehdokkaita vaaleja varten asetettiin sama määrä kuin valtuustossa on jäseniä. Tästä johtuen ei seurakuntavaaleja
18.11.2018 ole. Vuoden 2019 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi on valtuustossa 15 jäsentä.
Ypäjä 01.10.2018
Ypäjän seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Heikki Levomäki

Mopot tulevat.
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Ympäristönsuojelulaissa
määritelty siirtymäaika jätevesijärjestelmien kunnostamiselle loppuu ensi vuoden
lokakuun lopussa. Kunnostamiseen on siis enää vuosi
aikaa ja toimet kannattaakin aloittaa pian. Määräaika koskee erityisen herkkiä
alueita, joiksi on lainsäädännössä määritelty luokitellut
pohjavesialueet sekä 100
metrin vyöhyke vesistöistä.
Vesistöiksi lasketaan järvien
lisäksi lammet, joet ja purot
sekä keinotekoiset vesialueet
kuten tekojärvet ja kanavat.
Erityisen herkkien alueiden
ulkopuolella jätevesijärjestelmä tulee kunnostaa viimeistään muiden isojen remonttien yhteydessä.

Uusiminen lähtee
hyvästä suunnitelmasta

Kun kiinteistönomistaja on
havainnut järjestelmän kunnostustarpeen, ensimmäinen
askel sen uusi-misessa on
hyvä suunnitelma. Uuden jätevesijärjestelmän toteuttaminen sekä vanhan järjestelmän
oleellinen muuttaminen tai
korjaaminen tarvitsee pääsääntöisesti toimenpideluvan
kunnasta. Ra-kennusvalvontaan osoitetun lupahakemuksen liitteenä tulee olla ammattilaisen tekemä suunnitel-ma
uudesta jätevesijärjestelmästä
asemapiirustuksineen. Hyvässä suunnitelmassa on huomioitu ainakin tontin muodot
ja maaperä, läheiset talousvesikaivot sekä pohjavesialueet ja vesistöt. Pai-kallisissa
määräyksissä voi lisäksi olla
jätevesijärjestelmiä koskevia
erityisvaatimuksia, jotka pitää huomioida suunnitelmassa ja järjestelmän valinnassa.
Pirkanmaalla ja Hämeessä
toimivien suunnit-telijoiden
yhteystietoja voi tarvittaessa
hakea Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen (KVVY) ylläpitämästä
osaajapankista www.kvvy.fi/
osaajia.

Monta tapaa
toteutukseen

Suunnitelman ja luvan saamisen jälkeen on toteutuksen
vuoro. Kiinteistönomistajalla
on monta tapaa hoitaa järjestelmän varsinainen toteutus.
Halutessaan hän voi itse kilpailuttaa urakoitsijan ja ostaa tarvittavat laitteet ja osat.

Tiedote

Vuosi aikaa kunnostaa
jätevesijärjestelmät –
toimiin kannattaa
ryhtyä jo talvella

Monet suunnittelijat tarjoavat
myös valmista pakettiratkaisua, jol-loin suunnittelija kilpailuttaa ja hankkii kaiken
tarvittavan. Viime kesänä
jätevesijärjestelmiä uusittiin
aikaisempaa enemmän, muutamaan erilaiseen jätevesijärjestelmän uusimiseen voi
tutustua osoit-teessa www.
kvvy.fi/saneerauskohteita.

Prosessi alulle jo
talven aikana
Itse jätevesijärjestelmän asennus sujuu usein muutamassa
työpäivässä, silti koko prosessiin on hyvä varata reilusti
aikaa. Tulevan jätevesijärjestelmän valinta ja sijoittelu on syytä tehdä huolella,
järjes-telmän tilavaatimukset
ja tarvittava huolto kun hieman eroavat toisistaan. Lisäksi toimenpideluvan saaminen
voi rakennus- ja ympäristövalvonnan ruuhkatilanteesta
riippuen viedä jopa kuukauden tai kaksi. Prosessi onkin
hyvä saada alulle pian, jotta
tarvittavat paperityöt ehtii
hoitaa talven aika-na ja asennukseen pääsee heti keväällä
sään salliessa.

Jätevesineuvontaa
tarjolla vielä vuoden
loppuun Hämeessä ja
Pirkanmaalla

Jos jätevesijärjestelmän toimintakunto, saneerauksen
toteuttaminen tai lainsäädännön vaatimukset askarruttaa
on KVVY:n jätevesineuvontahanke tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostilla vielä vuoden loppuun saakka.
Neuvonta on asukkaille ja
mökkiläisille maksutonta ja
puolueetonta. Neuvontatyön
rahoittavat Hämeen ja Pirkanmaan ELY-keskukset.
Lisätiedot
Ympäristöasiantuntija
Lauri Sillantie,
lauri.sillantie@kvvy.fi,
puh. 050 570 9511
Neuvonnan sivut:
www.kvvy.fi/jatevesi

REIJO HEINONEN
AMPUI SM-PRONSSIA
Suomen Ampumaurheiluliiton luotilajien mestaruuksista kilpailtiin Sipoossa 1012.8.2018. Ypäjäläinen mestariampuja Reijo Heinonen
ampui sarjassa M-80 hirven

40 kertalaukauksen kisassa
tuloksen 282 pistettä, jolla
hän saavutti SM-pronssia.
Lisäksi hän sijoittui villikarjun normaalijuoksuissa
hienosti neljänneksi.

VALIO KUNTA
Ypäjän kunnassa on tasapainotettu taloutta kohta yksi
vuosikymmen. Syksyllä 2011
kunnassa tehtiin talouden
tasapainotus- ja toimenpidesuunnitelma vuosille 20122016, mikä oli tärkeää, sillä erilaisia muutoksia tuli ja
meni. Muun muassa vuosina
2006-2011 Ypäjän kunnalle
siirtyivät portaittain koko seutukunnan ja lopulta Someronkin lomituspalveluiden hoito
ja lomituspalveluhenkilökunta sekä v. 2010 perustettiin
puhtaus- ja ruokapalveluyksikkö, johon siirtyivät tekniseltä toimelta siivoojat, sivistystoimelta keittäjä-siivoojat,
sekä silloiselta sosiaali- ja
terveystoimelta ruokapalveluja siivoustyöntekijät. Vuonna
2014 perustettiin vielä Forssan seudun silloinen terveydenhuollon kuntayhtymä,
minne kuntien SOTE-palvelut
siirtyivät. Kunnan henkilöstömäärä onkin vähentynyt kaikkiaan 84 henkilöllä vv. 20102018. Kaikilta osin toiminta
on tähdännyt kulurakenteen
karsimiseen järkevällä tavalla, peruspalveluita vaarantamatta. Tähän on kiitettävästi päästy, sillä peruskunnan
oleellisista tehtävistä koulutoimen, varhaiskasvatuksen,
teknisen toimen ja hallinnon
tukipalveluiden sekä muiden
toimialueiden ammattitaitoiset työntekijät ovat sopeutuneet aina vain pienenevään

määrärahakehykseen. Kunta
on voinut ylläpitää myös palveluita, jotka eivät ole kunnan
perustehtäviä.
Edelleen vuonna 2019
kunta tasapainottaa talouttaan. Aikaisemmin olen kirjoittanut tähän vaikuttavista
ulkoisista tekijöistä, joiden
ristipaineessa palveluita tuotetaan. Talouden tasapainon
löytäminen ei voi ainoastaan
olla ikuista säästämistä ja kulujen karsimista, vaikka ne
ovat toiminnalle usein leimallista. Muina keinoina kunnassa on käynnissä kiinteistöveropohjan tarkastus, jossa
riippumattomat asiantuntijat
ristiinvertaavat verottajan
ja eri viranomaisten rekisterit konkreettisesti maastossa
oleviin kiinteistöihin ja rakennuksiin. Tällä hetkellä
tuo työ on käynnissä keskustaajaman alueella ja tullee
laajentumaan myös muualle
kunnan alueelle. On arvioitu,
että kunta menettää vuodessa
80.000-100.000 euroa kiinteistöverotuloja rekisteritietojen vajavaisuuksien vuoksi.
Karrikoiden tämä tarkoittaa
sitä, että joku muu maksaa
naapurin ilmoittamattomien
kiinteistöjen verot. Rekistereiden ajantasaistaminen vähentää kiinteistöveron nostopaineita, koska veropohja
laajenee ja kohtelee kaikkia
tasapuolisesti.
Uusien yritysten sijoittu-

minen tai nykyisten laajentumista on pyritty helpottamaan
hankkimalla mm. Siwan huoneisto, mahdollistamalla toiminta Annantiellä nk. ”postin
tiloissa” useammalle yrittäjälle ja aloittamalla Palikkalan yritysalueen kaavoitus.
Nämäkin toimenpiteet tasapainottavat taloutta pitkässä
juoksussa yhteisöverotulojen
myötä – edellyttäen, että yritysten kirjat ovat Ypäjällä. Joka tapauksessa yritykset luovat työpaikkoja ja välillistä
hyötyä kuntaan muutoinkin.
Myös Tyrinselän tuulivoimahanketta on kunnassa
viety edespäin, sillä puhtaana
energiana tuulivoimalat osaltaan parantavat Suomenkin
suuntaa kohti hiilineutraaliutta. Erityisesti ”vihreässä”
kunnassa tällainen energiantuotanto on kannatettavaa.
Voimalavero tuottaisi karkeasti sekin n. 100.000 euroa
kunnan kassaan, jota kipeästi
tarvitaan. Myös kirkonkylän
asemakaavan laajennuksella
ja päivityksellä mahdollisestaan välillisesti verotulojen
kasvua luomalla edellytykset
monimuotoisempaan asumiseen peruspalveluiden äärellä.
Tavoitetilassa nyt kaavoitettavat pientaloalueet saadaan
myytyä esim. ulkoiselle rakennuttajalle, jolloin niiden
riski kunnalta poistuu, mutta
kauppahinnassa saadaan tuloja. Pitkässä juoksussa myös

uusiin asuntoihin asettuvat
kuntalaiset toisivat verotuloja.
Tämän lisäksi kunnan kouluverkkomuutosta on toteuttu
valtuuston tahtotilan mukaisesti ja kumulatiivista alijäämää jopa tasattu aikaistamalla Levän koulun toiminnasta
luopumista tämän vuoden
keväällä. Koulun sulkeminen tuo jo itsessään säästöjä,
minkä lisäksi kiinteistöistä
saatiin likimain niiden arvoa
vastaavat myyntihinnatkin,
tappiota lienee tullut irtaimistohuutokaupan jälkeen nettona vain noin 10.000 euroa,
mitä voidaan pitää erittäin
onnistuneena tämänkaltaisissa kaupoissa. Kiinteistöjen
pelkät lämmityskulut olivat tuota luokkaa vuodessa.
Kiinteistöille haetaan lisäksi
uusien omistajien toimesta
käyttötarkoituksen muutosta,
minkä myötä nekin alkavat
tuottaa kiinteistöverotuloja,
puhumattakaan kuntaan mahdollisesti kirjoille muuttavista uusista asukkaista. Toivotaan, että myös Ypäjänkylän
ratkaisut saadaan sopuisasti
maaliinsa ja kauppojen myötä
kylälle viriää uutta toimintaa.
Kaiken kaikkiaan siis jonnekin kulutettu yksi euro voi
tuottaa toisaalla kaksi.
Luottavaisin mielin
kohti talvea,
Sam Vuorinen
vt. kunnanjohtaja

Monitoimipäivä liikutti Ypäjän peruskoululaisia

Liikkumista, yhdessä tekemistä ja kaveruutta, tätä
kaikkea oli Pertunkaaressa
14.9. järjestetyssä Ypäjän
peruskoululaisten monitoimipäivässä. Päivä alkoi liikunnallisella aamunavauksella
koulussa, minkä jälkeen siirryimme Pertunkaareen. Siellä jakauduimme ryhmiimme,
joissa oli eri-ikäisiä oppilaita.
Lähes jokainen yläkoululainen sai itselleen nuoremman
parin, jolle näyttää hyvää
esimerkkiä ja jonka kanssa
suorittaa paritehtäviä. Sen
ansiosta syntyi uusia kaverisuhteita.
Tehtävärasteja oli useita erilaisia. Sisällä oli kolme eri pistettä. Peilisalissa
Pertti Helander piti judoa.
Teimme voimisteluliikkeitä,
turvallisia laskuja ja opettelimme kaatumaan satuttamatta itseämme. Liikuntasalissa
teimme akrobaattisia liikkeitä oman parin kanssa Turun
taideakatemian sirkustaiteen
opettajan Jukka Grönforsin johdolla. Osa liikkeistä
oli haastavia, mutta pienellä avustuksella lähes kaikki
onnistuivat. Toisessa päässä
salia pelattiin Hippoa, jossa
piti saada mahdollisimman
monta palloa joukkueellensa.
Sisällä olevat toiminnat olivat
monipuolisia, ja kaikilla oli
hauskaa.
Välkkärit, eli kouluissa
välituntiliikuntaa ohjaavat
oppilaat, pitivät kahta ras-

Keppijumpassa tehtiin erilaisia liikkeitä, joissa parien yhteistyö toimi hyvin. Kuva: Liisa Taimen

tia. Alakoululaisten rastilla
pelattiin Hedelmäsalaattia,
jossa tavoitteena oli vaihtaa
paikkaa aina, kun kuuli oman
hedelmänsä huudettavan. Se,
joka jäi ilman paikkaa, jäi
huutajaksi. Yläkoululaisten
rastilla pelattiin Kiinan keisaria. Tavoitteena oli hakea
toiselta puolelta palloja omalle puolellensa jäämättä kiinni.
Jos jäi kiinni, joutui pujottelemaan sivussa olevat punaiset
tötsät. Rastit toimivat hyvin,
ja suurin osa teki parhaansa.
Hilkka Levomäki ja hänen
työparinsa olivat pitämässä

keppijumppaa, jota tehtiin
yksin ja parin kanssa. Vesa
Parikka ja Juha Puhtila pitivät
luottamusrastia. Tarkoituksena oli luottaa pariin ja kulkea
jumppapallo mm. selkien ja
vatsojen välissä tietty matka. Tarja Virtanen piti draamarastia. Siellä mentiin mm.
patsastehtäviä ja erilaisia
leikkejä. Kaiken tämän lisäksi oli alpakka-agilityä, Sami
ja Mika Lustilan sekä Arttu
Löfstedtetin pitämää resinaajelua sekä tikanheittoa Arja
Varhin johdolla.
Meidän yläastelaisten mie-

lestä päivä oli monipuolinen
liikuntapäivä. Jokaiselle oli
varmasti jotakin, josta tykkäsi. Kiitos Liikkuva koulu -tiimille, joka järjesti ja
suunnitteli päivän mukavaksi
liikuntakokemukseksi. Kiitos
myös kaikille rastien pitäjille ja yhteistyökumppaneille,
joita ilman päivä ei olisi onnistunut näin hyvin. Kaikille
jäi tästä varmasti hyvä muisto. Toivottavasti tällaisia päiviä järjestetään jatkossakin.
Vilma Granlund,
Susanna Suonpää
ja Veera Tuominen
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Yrittäjyyden juhlaa Ypäjällä
Oli vuosi 1988. Sari Airo oli
juuri päättänyt opintonsa Hevosopistolla. Airo oli tykännyt tehdä opistolla satulatöitä
ja hän päätti perustaa oman
yrityksen. Näin Team Satulasepät sai alkunsa.
Team Satulasepät on
mukautunut ajan mukaan.
Yrityksen nimi, tehtävät ja
kokoonpano ovat muokkautuneet vuosien varrella. Nykyään Airon lisäksi yrittäjänä on Sanna Tuomi. Aluksi
yritys teki satulatöitä kuten
korjauksia ja ompeleita, nyt
yritys tarjoaa myös hyvinvointituotteita ja majoituspalveluita. Lisäksi Airo ja
Tuomi ovat molemmat laajentaneet ammattitaitoaan
esimerkiksi kouluttautumalla hevoshierojiksi. Yrittäjien
mukaan toimivan yrityksen
onkin tärkeää muuntautua ja
omaksua uutta.
Muutoksista huolimatta –
tai ehkä juuri niiden takia –
molemmat yrittäjät tykkäävät
työstään edelleen. ”Jokainen
päivä on erilainen ja saamme
tehdä töitä käsillä. Ne ovat
parhaita asioita työssämme”,
yrittäjät summaavat. Jotakin
kertoo ehkä myös yrittäjien
toive tulevaisuudelle: ”Toivomme tulevaisuudelta lisää

töitä”.Ikimuistoisia hetkiä
on 15 000 satulan ja kolmenkymmenen vuoden ajalle
mahtunut monta. Airo kuitenkin nostaa yhden: ”Kunnan
silloisen elinkeinoasiamiehen, Sirkka Kettusen, tuki oli
korvaamaton apu yrityksen
alussa. Ilman hänen tukeaan
yrityksen perustaminen olisi ollut vaikeaa.” Airon ja
Tuomen vinkit aloittelevalle
yrittäjälle puolestaan kuuluvat näin: ”Kannattaa tutustua
muihin yrittäjiin ja puhaltaa
yhteen hiileen.”
Myös Ypäjän Yrittäjät ry
aloitti toimintansa 30 vuotta
sitten, vuonna 1988 Ypäjällä. Tänä vuonna Ypäjän ja
Jokioisten yrittäjät järjestivät yhteisen yrittäjäjuhlan
lokakuussa. Juhlia juhlittiin
Paijalla ja juhlissa palkittiin
vuoden yrittäjät Ypäjältä ja
Jokioisilta.
Hämeen Yrittäjät ja paikallisyhdistys Ypäjän Yrittäjät valitsivat Sampsa Jaakkolan Ypäjän vuoden yrittäjäksi. Hänen yrityksensä on
I&I Works, joka keskittyy
kaluste- ja lavastustöihin sekä sisustusrakentamiseen.
Onnittelut Team Satulasepille ja Sampsa Jaakkolalle!
Inka Stormi

Team Satulasepät täyttivät 30 vuotta.

20 vuotta hyvinvointia Ypäjällä
Kun aloitin kaksikymmentä vuotta sitten yrittäjänä
Ypäjällä, pellot kukkivat
makeasti kirkkaankeltaisina, kauppana oli Ravuri
ja markkinahallista leijaili
munkintuoksu. Kuntasalintalossa oli kelan sivutoimipiste. Poukkasilta ja hevospatsas olivat vielä tulossa.
Kirkkoa peruskorjattiin ja
Evakko-oopperaa esitettiin.
Ahtisaaresta oli tullut presidentti ja Juvan Harri toimi
kunnanjohtajana. Joillakin
oli taskuun mahtuvia puhelimia. Hämeen maakunnan
nimeksi tuli Kanta-Häme ja
Mika Häkkinen voitti maailmanmestaruuden. Näin
nyt muistelen kaukaiselta
tuntuvaa aikaa.
Kaikki ei ollut ennen
paremmin eikä nykyään
kaikki ole huonommin. Jokaisella ajalla on haasteensa. Digitalisaatio lisääntyy
ja sillä on etunsa, mutta
suurten kasvukeskusten ulkopuolella asuvien on pidettävä puoliaan palvelujen
säilymiseksi.
Asiakkaan asema on
muuttunut passiivisesta
vastaanottajasta -jolla on
vajavuuksia- aktiiviseksi,
omaa elämäänsä suunnittelevaksi tahtojaksi. Dialogissa ei yritetä muuttaa eikä
korjata, vaan voimavaralähtöisesti asetetaan yhdessä

tavoitteet, jotta asiakas pärjää omatoimisesti mahdollisimman hyvin ja pitkään
-ongelmista huolimatta.
Käsitys ihmiskehon toiminnasta muuttuu, eri tieteenalat lähestyvät toisiaan,
ja hoitomenetelmät kehittyvät. Tietoa tulee huimasti
lisää! Tiedetään vaikka, että
yksi antibioottikuuri lisää
masennusriskiä 11 prosentilla, sokeri pahentaa tulehdusta, ja alkoholi lisää
stressihormoni kortisolin
eritystä, mutta esimerkiksi
luonnossa liikkuminen lisää luovaa päättelykykyä ja
elinvoimaa. Siinä hieno etu
maaseudulla asuvilla!
Tieto on myös helpommin saatavilla. Vaikka
olemme itsemme asiantuntijoita, myös ammattilaisen näkemyksiin kannattaa
luottaa. Esimerkiksi jos
syöpää sairastava omatoimisuudessaan käyttää antioksidantteja liikaa, syöpä
voi pahentua. Aktiivisen
valmisteen on todettu lisäävän syöpää.
Tuki -ja liikuntaelinoireiden yhteydessä puhuttiin
ennen virheasennoista ja
asennon korjaamisesta. Annettin paljon ohjeita, vaikka kuormittunut ihminen
ei pysty paljoakaan muuttamaan terveyskäyttäymistään. Ensin pitää siis edistää

tekijöitä, jotka lisäävät jaksamista.
Käsitys ihmisestä myös
kehn ja mielen kokonaisuutena syvenee kaiken aikaa.
Mielestäni se on hyvin kiinnostavaa! Tiedetään ettei
ihminen pysy pystyssä vain
luiden, rangan ja lihasten
varassa. Lihaksia ei oikeastaan ihmiskehossa ole
kuuttasataa erillistä, vaan
ne ovat ikäänkuin yhtenäisen lihaskalvoverkoston
muodostamissa taskuissa.
Lihaskalvoista on löydetty
reseptoreita, jotka voivat
herkistyä kivulle, ja masennus-, ahdistus- ja kipukäyttäytymisen sekä tulehdusten väliltä on löydetty
yhteys. ”Psykosomaattiset
ilmiöt ovat molekyylien
kolinaan kätketty sinfonia.”
Tunteet muokkaavat jopa
suoliston bakteerikantaa, ja
toisinpäin; manipuloimalla
bakteereja vaikutetaan tunteisiin. Positiivinen ajattelu
aktivoi dopamiinin saantia,
joka vahvistaa mielihyvän
kokemista.
Tunne-elämä ja keho
ovat toiminnassaan siis sisäkkäiset, eikä kipu liity
vain ruumiiseen niinkuin
Descartes aikanaan päätti.
Yksi on varma, liike on
lääke -silloin kun on aika
liikkua, ja lepääminenkin
on tarpeen ajallaan. Liikun-

nan terveysvaikutuksia löydetään lisää, se esimerkiksi
parantaa muistia lisäämällä hermosoluliitoskohtien
joustokykyä, joka puolestaan parantaa toimintojen
ohjausta aivoissa. Lepääminen vaakatasossa taas
aktivoi glymphaattista järjestelmää, joka on aivoille
kuin suihkussa käyminen
keholle; tämä nestekiertojärjestelmä puhdistaa aivoja
kuona-aineista, varsinkin
unen aikana. Sohvakin on
siis ihan hyvä paikka välillä!
Jos ei pysty liikkumaan,
on hyvä muistaa, että pienestäkin liikkeestä on hyötyä! Ja sairaus voi pohjimmiltaan olla kehon tapa ylläpitää elämään.
Jos ei ole motivaatiota
liikkumiseen, voin kertoa
kokemuksesta, että hyvä
peruskunto voi pitää jopa
hengissä tiukan paikan tullen.
Olen kiitollinen siitä, että
saan tehdä työtä, jolla on
merkitystä ja vaikutusta!
Ihminen on ihmeellinen.
Pidetään huolta itsestämme, ja toisistamme!
Satu Vaarula
Fysioterapeutti,
Rosenterapeutti,
kirjailija, yrittäjä

Ypäjä
Perttu
kasvaa
vauhdilla

Ypäjän kunnan hevosen
Parparan kesällä
syntynyt varsa Perttu
poseerasi kameralle
kuin vanha tekijä.

”Huhuu, eikö kukaan tule
katsomaan, keitä täältä tulee?”, huhuilee tallimestari Anna-Sofia Koivu, kun
saavumme varsalaitumelle
sateisessa syyskuun säässä. Kymmenkunta tammaa
ja varsaa ovat viettäneet
kesän yhdessä laitumella.
”Ihan muutaman päivän
sisällä siirrämme hevoset talliin”, Koivu kertoo
syyskuun lopulla.
Kesäkuukausien aikana
Perttu on kasvanut paljon.
Syntyessään Perttu painoi
35 kg ja viihtyi Parparaemonsa turvissa, mutta nyt
Perttu harjoittelee innolla
aikuisen hevosen elämää
yhdessä muiden kesällä syntyneiden varsojen
kanssa. Tosin kyllä Perttu
viihtyy hyvin vielä Parparankin seurassa.

Sekä Parpara että Perttu ovat voineet hyvin.
Suuremmilta vaivoilta on
vältytty ja Pertun jalatkin
olivat heti syntymästä suorat. Kumpikaan hevosista
ei myöskään ollut moksiskaan osallistuessaan Pertun nimenantotilaisuuteen
Pertun päivillä.
Perttu on sosiaalinen
ja reipas orin alku. ”Perttu, kuten muutkin kesän
varsat, vierotetaan joulun
tienoilla, mutta senkin jälkeen Perttu on tutussa seurassa muiden orivarsojen
kanssa.”, Koivu kertoo.
Seuraamme
Ypäjän
kunnan hevosten Parparan
ja Pertun vaiheita Ypäjäläisessä ja kunnan sosiaalisessa mediassa.
Inka Stormi
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Sumussa ja pimeydessä
Taas on se aika vuodesta, jolloin tuntuu, että pää
on ahdettu säkkiin tai vähintäänkin näkö lähtenyt.
Tuntuu kuin maailma ympäriltäni olisi sammutettu,
raakasti vaan katkaisimesta näpäytetty valot pois!
Aamulla ei näe eteensä,
sumu on laskeutunut Ypäjän laaksoon peittäen alleen kaiken kauniin. Illalla
sama homma, turhauttaa.
Ja pahenee vain mitä lähemmäksi vuoden vaihdetta käydään.
Kaamos! Vaikka täällä ei varsinaista kaamosta
olekaan tuntuu silti ikävältä. Kun lunta ja pakkasta ei
ole, sataa vettä tai ainakin
on sankka sumu ja kosteus. Pellot kynnetään ja
makaavat mustanpuhuvina
kevääseen saakka. Musta
asfaltti imee itseensä ka-

tuvalojen loisteen. Tänään
18.10. pimeän ajan määrä
on 14 tuntia ja 7 minuuttia! Valoisaa 9 tuntia 35
minuuttia!
Tasan kuukausi tästä eteenpäin päivänvalon
määrä on vähentynyt kaksi
tuntia ja joulukuussa samaan aikaan taas kaksi
tuntia näin ollen 5 tuntia
36 minuuttia. Kyllä masentaa, varsinkin jos ei tule
lunta, joka kirkastaisi maailman edes noiden muutaman tunnin ajan.
Polaariyö eli kaamos
tuntuu pohjoisessa aivan
erilaiselta kuin täällä etelämmässä Suomessa. Kun
hanget hohtavat valkoisena ja ilman lämpötila on
pakkasella, on edes jotakin toivoa harrastaa ulkona, kompastumatta omiin
jalkoihin. Ja taskulampun

valokeilakin valaisee. Ulkotulet loistavat ja tunnelma on aivan erilainen kuin
veden loristessa rännistä ja
kuusen oksien itkevän sumussa..
Luonto näyttää nyt hyvin surulliselta. Muuttolinnut lähtevät lämpimiin
maihin pakoon tätä synkeyttä. Jäljelle jää vain
kovikset korppi, varis ja
harakka, ja muutama muu.
On tietenkin syksyllä
hienojakin päiviä! Kullankeltaisena hohtavat haavat
ja koivut, punaoranssit
vaahterat, koristepensaiden liekehtivien lehti tanssi tuulessa. Ruska on se
ilmiö, jolloin lehtivihreää
tuottavat molekyylit siirtyvät tärkeämpiin osiin kasvissa. Kun lehdet putoavat
jää jäljelle nukkuva ranka,
nukkuu kevääseen saakka.

Voi kun itsekin menisi
talviunille, tai ainakin lokamarras unille.. Tykkään
lumesta ja hanget korkeat nietokset olisivat mieli ympäristöni. Ei paukku
pakkanen eikä kova viima
sillä silloin nenä kipristyy
ja poskea nipistää, sopiva
on hyvä.
Kura, joka kulkeutuu sisätiloihin ihmisten ja varsinkin nelijalkaisten mukana tympii. Kyllä näkee
ulkoreissun jälkeen missä
on koirakaveri lattialla
makoillut, kun hiekkakasa on kuin aavikon dyyni.
Vaikka kuinka koitat sitä
harjata ja pyyhkiä lopputulos on aina sama.. Elämää,
sitä se on. Vuodenajat ovat
rikkaus, jokaisesta kaudesta pitäisi ottaa ilo irti niin
kauan kuin niitä vielä on.
Talvi lyhenee vääjäämättä
ja muuttuu kurjemmaksi ja
sateisemmaksi.
Kesä oli paahtavan kuuma ja luulenkin että kas-

visto nauttii nyt saamastaan suihkusta.
Pimeinä sumuisena päivänä voi kuitenkin nähdä huvittavia juttuja, jos
oikein yrittää. Eräänä tallaisena päivänä harakka
oli löytänyt korkean kertakäyttökupin, jonka pohjalla selvästikin oli jotain
mielenkiintoista. Aikansa
yritti asettaa kuppia pystyyn saadakseen haluamansa, ei onnistunut,
vaikka sivuttainkin koitti.
Tätä pakerrusta seurasi
varis lyhtypylvään nokassa. Kun harakka herran
tarkkaivaisuus herpaantui, varis lensi alas ja vei
kupin mukanaan. Mahtoi
harmittaa harakkaa! Viime
talvena presidentinvalinta
iltana oli pakkaskeli ja pimeää kuin kellarissa. Ulkona seistessäni sydämeni
heitti voltin, jos toisenkin
kun yhtäkkiä läheltä kuului
Huhu-Huhuu! Otin kaksi
askelta taaksepäin ja luulin

naapurin pelleilevän, kunnes tajusin kuulleni mahtavan huuhkajan äänen, pelko ja säikähdys vaihtuivat
ilon ja kiitollisuuden tunteeseen. Elämää, sitä se on,
kun kuulet, näet tai koet
jonkin asian joka kietoutuu
muistoihisi ja lämmittää
sydänalasta.
Koitetaan nähdä pimeyden läpi vaikka, kuinka
masentaisi mieltä ja tympäisisi sisintä, kyllä valo
taas mielet valtaa.
Sitä ennen vietetään
monta juhlapyhää ja rallatellaan tonttu-ukkoja!
Mennään ulos vaikka
kura roiskuu ja rapa lentää.. Sisälle tultaessa voimme juoda kahvit ja syödä
pullat ja antaa mielikuvituksen lentää kohti valoa!
Love nature
Anne Nissinen
kurjenkukka

YPÄJÄN METALLITYÖVÄEN
AMMATTIOSASTO 158
PYHÄINPÄIVÄKSI HANKINNAT HAUDOILLE LÄHELTÄ

VETERAANITUVALTA PE 2.11. KLO 12–18
HAUTASEPPELEET JA- KYNTTILÄT SEKÄ CALLUNAT
HAVUNIPPUJA
ISTUTUSVÄLINELAINAUS, GLÖGITARJOILU
ARPAJAISET
LC YPÄJÄ KATE
TUOTTO HYVÄNTEKEVÄISYYTEEN

TERVETULOA

PYHÄINPÄIVÄ 3.11.2018. Messun (klo 10) jälkeen
seppeleenlasku ja kirkkokahvit seurakuntakodilla. Tervetuloa joukolla mukaan.
VUOSIKOKOUS torstaina 15.11.2018 klo 18 Veteraanituvalla, Perttulantie 7 Ypäjä. Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa 				
Hallitus

alkavat su 4.11.2018
Huomioi uusi kellonaika
15.00 – 18.00.
Keskiviikon avantosaunat
Pingviinien toimesta
klo 18.00–21.00
Avantosaunamaksu 5€/henkilö sisältäen mehun ja piparin.

SYYSKOKOUS
Ypäjänkylän Seuraintalolla
Maanantaina 12.11.2018 klo 19:00
(Johtokunta kokoontuu klo 18.00)
Esillä sääntöjen määräämät asiat
Kahvitarjoilu
Tervetuloa

Johtokunta

PIKKUJOULUT

la 24.11.2018 klo 13.00
Jouluista purtavaa,
yhteislaulua, talutusratsastusta ponilla lapsille.
Joulupukkikin saattaa paikalla
piipahtaa (otathan pikkupaketin mukaan, ei nimikoituja
paketteja)
Tervetuloa!

Etelä-Hämeen karjalaisseurojen piiri järjestää 2019
Karjalan Liiton kesäpäivät Hämeenlinnassa. Tule mukaan talkoisiin Ypäjän Karjalaisseuran avuksi. Juhlat
ovat kolmipäiväiset, tarvitsemme erilaisiin tapahtumiin
vapaaehtoisia, ota yhteyttä.

Ypäjän Keskustanaiset ry.

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.

Käsitellään syyskokoukselle määrätyt
asiat ja tulevat toiminnat.
Johtokunta kokoontuu klo 15.30.
Kahvipöydässä hyvät tarjottavat.
Tervetuloa!

Lisätiedot: Ypäjän Karjalaisseura / Pekka Moisander
puh 0400 260949

Suomen Keskusta r.p:n

Ypäjänkylän paikallisyhdistys ry.

Avantosaunat

YPÄJÄN KARJALAISSEURA RY
TIEDOTTAA

Ammattiosaston sääntömääräinen syyskokous pidetään 12.11.2018 klo 17.00 Veteraanituvalla. Toimikunnan kokous ½ tuntia ennen varsinaista kokousta.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Jäsenet joukolla kokoukseen päättämään ammattiosaston asioista.
Toimikunta

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
torstaina 8.11.2018
Veteraanituvalla klo 16.00

JOHTOKUNTA

Terveisin
Riitta Pyykkö
p. 0400 466 742

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry
SYYSKOKOUS 13.11.2018 klo 13.00 Veteraanituvalla.
Käsitellään sääntöjen muutos sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio. Tervetuloa!
Hallitus

Keskustan Perttulan py:n
Syyskokous

pidetään keskiviikkona 14.11.2018 klo 19
poikkeuksellisesti Ypäjänkylällä osoitteessa
Humppilantie 170 / Paloposki.
Jutustellaan, mutustellaan ja kokouskin siinä samassa
menee, käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Johtokunta kokoontuu kuitenkin jo klo 18.30
Johtokunta

Marraskuu / 2018
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YPÄJÄN KOTISEUTUYHDISTYS RY:N

SYYSKOKOUS
pidetään keskiviikkona 14.11.2018 kello 18.00 alkaen
Veteraanituvalla,
Perttulantie 7 Ypäjä.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu. TERVETULOA

Hallitus

ELÄKELIITON YPÄJÄN YHDISTYS

Ypäjänkylän kyläyhdistys ry.

SYYSKOKOUS
Ypäjänkylän Seuraintalolla
Ypäjänkyläntie 842
Sunnuntaina 18.11.2018 alkaen klo 14:00
Hallitus kokoontuu klo 13:00
Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä
kyläsuunnitelman päivitys
Kahvitarjoilu
Tervetuloa.
Huom! Vain yhdistyksen jäsenillä on äänioikeus kokouksessa, mutta sinulla on mahdollisuus liittyä
jäseneksi kokouksen alussa.

Käpälin yksityistien SYYSKOKOUS
Veteraanituvalla la 24.11.2018 klo 13.00.

Hoitokunta

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
Sunnuntaina 25.11. klo 14.00
Veteraanituvalla.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Varsanojan-Uiton yksityistiekunnan syyskokous

Eeva-Liisa ja Kauko Lindholmilla su 25.11.2018 klo
14:00. Esillä sääntömääräiset asiat.
Tiehoitoitokunta

JOULUMYYJÄISET
Ypäjänkylän seuraintalolla
Ypäjänkyläntie 842
Sunnuntaina 9.12. klo 13 –15
Myyntiin tulossa mm.
• Joululahjoiksi sopivia erilaisia käsitöitä
• Hunajaa
• Kananmunia
• Suolaisia ja makeita leivonnaisia
• Pihateltassa mm. hanskoja, sukkia, kankaita ym.
• ym. ym.
Puffetissa voit nauttia kahvia ostosten lomassa tai
koettaa arpaonneasi 2€ / kpl, 5€ / 3pl ja pihalla myynnissä grillimakkaraa 2€ / kpl.
Vielä muutama myyntipaikka vapaana, varaathan
omasi viimeistään 7.12. mennessä. Pöytävuokra 3€.
Pöytävaraukset Pirkolta puh 050 4682588

Ypäjän Maamiesseura ry.
SYYSKOKOUS

tiistaina 27.11.2018 klo 19.00 Miikka Hollola
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat
Tervetuloa
Johtokunta

729 jäsenet
Tervetuloa pikkujoulun viettoon to 29.11.2018 klo 18.00
Loimijoki Golf:iin, Jaakkolantie 190, Ypäjä.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen 15.11.2018 mennessä
Aulikki puh. 040 840 3411.

Ypäjänkylän Kyläyhdistys

Kulttuuri Puomi ry:n sääntömääräinen syyskokous
3.12.2018 klo 19 Veteraaniturvalla, Ypäjällä.
Käsitellään sääntöjen mukaiset asiat. Ilmoittautumiset
ja mahdolliset muut asiat p. 050 337 2527.
Tervetuloa kaikki jäsenet! Kahvitarjoilu.

Kivenkorvan yksityistien VUOSIKOKOUS
Suokulman yksityistien TIEKOKOUS

pidetään maanantaina 19.11.2018 klo 19.00
Suokulmantie 108:ssa. Esillä sääntömääräiset asiat
Hoitokunta

pidetään ti 4.12.2018 klo 20.00 Hakamäessä os.
Kivenkorvantie 326. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja maksamattomat yksikkömaksut.
Hoitokunta

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO JÄRJESTÄÄ:
MAA- JA
KOTITALOUSNAISET

Keskustan Eteläinen py

Sääntömääräinen SYYSKOKOUS Veteraanituvalla
perjantaina 16.11.2018 klo 18
Tervetuloa
Hallitus

RETKI MAATALOUSKONEMESSUILLE HELSINKIIN
Lähdemme 17.11.2018 maatalouskonemessuille Helsinkiin matkan hinta on 25 euroa, alle 16 vuotiaat huoltajan mukana 10 euroa ja alle 7 vuotiaat veloituksetta.
Matkakahvit tarjoaa menomatkalla Hankkija Forssa,
Karkkilan ABC:lla. Matkaan lähdemme Kauhanojalta
klo 7.00 kohti Ypäjänkylän Seurojentaloa klo 7.10 ja
Pysäkin Paikka klo 7.20, Kuusjoenkulma klo 7.30 ja
Palikkalan SEO klo 7.40.
Paluumatkalle lähdemme noin klo 16.30. Lämpimästi
tervetuloa. Ilm, Matti Alanko 050-3479045
*************************************************************
Ypäjän eteläisen maamiesseuran vuosikokous pidetään matkalla Helsinkiin 17.11.2018 klo 8.00 asioina
käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat.
Tervetuloa.

Ypäjänkylän maa- ja kotitalousnaiset
Kutsu syyskokoukseen ja pikkujouluihin
22.11.2018 Loimaan Kyökki
Tervetuloa nykyiset ja uudet jäsenet yhdistyksen syyskokoukseen ja pikkujouluihin torstaina 22.11.2018 Loimaan
Kyökkiin, kokous klo 18 ja pikkujoulut klo 19 alkaen
Ilmoittautumisen yhteydessä kerro erikoisruokavaliot sekä
tarvitsetko kyytiä Loimaalle (johtokunnan jäseniltä saa kyydin molempiin suuntiin). Jos emme saa vähintään 10 ilmoittautunutta, paikka vaihtuu. Siitä ilmoitetaan myöhemmin
ilmoittautuneille.
Syyskokoukseen ja/ tai pikkujouluihin tulevien sitovat ilmoittautumiset viimeistään 15.11.2018 soittamalla tai tekstiviestillä Marja Levomäelle puh. 0400-845 589

MYRKYTTÖMÄT NIKSIT KODINHOITOON
Kartanon koulu, Ypäjä
pe 9.11. klo 17.30-19.45
opettaja Tuija Pietilä-Estrada
Kurssimaksu 16 €, kurssinumero 810218. Ilm. viim. 1.11.

FORMAL – LINEAARINEN KUKKA-ASETELMA

Kurjenkukka, Ypäjä
ti 13.11. klo 18-20.15
opettaja Anne Nissinen
Kurssimaksu 16 € + tarvikemaksu opettajalle 25 €. Kurssinumero 119813.
Ilm. viim. 6.11.

JÄRJESTYKSENVALVOJAN KERTAUSKURSSI
Kartanon koulu, Ypäjä
14.-15.11. ja 6.-7.2.
opettaja Matti Sillanpää
ke-to klo 17-21.15
Kurssimaksu 37 €, kurssinumero 329891. Ilm. viim. 12.11.

MEHILÄISVAHAKYNTTILÄ

Vanha pappila, Ypäjä
23.-24.11.
opettaja Arja Perälä
pe klo 18-21, la klo 10-15
Kurssimaksu 26 €, kurssinumero 119815. Ilm. viim. 16.11.

KRANSSIKURSSI

Vanha pappila, Ypäjä
30.11.-1.12.
opettaja Tiina Salmi
pe klo 18-21, la 10-15
Kurssimaksu 26 €, kurssinumero 110469. Ilm. viim. 23.11.

ITSENÄISYYSPÄIVÄN KORI-ISTUTUS

SPR Ypäjän osasto

SYYSKOKOUS torstaina 22.11.2018 kello 18.30
Veteraanituvassa (hallitus kello 18.00).
Esillä sääntöjen määräämät asiat. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

Kurjenkukka, Ypäjä
ti 4.12. klo 18-20.15
opettaja Anne Nissinen
Kurssimaksu 16 € + tarvikemaksu opettajalle 30 €. Kurssinumero 119814.
Ilm. viim. 27.11.
Ilmoittautumiset suoraan internetissä osoitteessa:
https://www.opistopalvelut.fi/jokilaani/

Jokaiselle jotakin Jokiläänistä!
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IKÄIHMISILLE OHJAUSTA JA NEUVONTAA

Palveluohjauksen päällikkö Marjatta Palojärvi tavattavissa
Ypäjän palvelukeskuksessa Rauhalantie 1
klo 12–15 seuraavina aikoina
ke 7.11.2018
ke 5.12.2018
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

Ypäjänkylän koulun
koulukauppa

Kunnanvaltuusto

Perttulantie 20
32100 Ypäjä

Myynnissä mm. vanhoja
– käytöstä poistettuja kirjoja ja lehtiä
– muuta tarpeetonta opetusmateriaalia

YPÄJÄN KUNNANVALTUUSTON
kokous pidetään
torstaina 8.11.2018 klo 18.30
kunnanvirastossa.
Kokouksen asialista on nähtävänä
kunnanviraston ilmoitustaululla ja Ypäjän
kunnan www-sivuilla 2.11.2018 alkaen.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä
kunnanvirastossa 14.11.2018 klo 9.00 – 13.00.

AUKIOLOAJAT:
tiistaisin
klo 14–17
perjantaisin
klo 12–14
ja koulun tilaisuuksien yhteydessä
Ypäjänkylän koululla (Onkijoenperäntie 31)
KÄTEISMAKSU!

Ypäjällä 31.10.2018
Jari Hepomaa
kunnanvaltuuston
puheenjohtaja

Ypäjän JHL-729 osaston
toimihenkilöt 2018-2019
Puheenjohtaja / Pääluottamusmies:
Riina Levander riina.levander@ypaja.fi
Sihteeri
Aulikki Lindqvist		
Jäsenasioidenhoitaja/ Rahastonhoitaja
Mervi Ilvesmäki mervi.ilvesmaki@ypaja.fi
Varapääluottamusmies
Helena Koskela		

T a l l i n

p a i k k a

Kohdeavustukset

050-380 3479
040-8403411
040-584 8029
040-759 4496
JHL-729 Hallitus

Liikuntatapahtumia

Lisätiedot Ypäjän Yllätyksen
LOPPUSYKSYN LIIKUNTATARJONNASTA
Yllätyksen Facebook-sivuilta!

YPÄJÄN YHDISTYSILTA TI 20.11.2018
Haluaisitko uuden harrastuksen yhdistystoiminnasta? Oletko jo mukana ypäjäläisissä yhdistyksissä? Kaipaatteko yhdistyksessänne tukea, ideoita tai esimerkiksi tietoa toiminnan rahoittamisesta?
Ypäjän kunta järjestää yhdistysillan tiistaina 20.11.2018
klo 17.30 – 19.30 Kartanon koululla. Yhdistysillasta saa
runsaasti hyödyllistä tietoa yhdistystoiminnasta ja sen kehittämisestä.
Yhdistysillan ohjelma:
• klo 17.30 kahvit ja tilaisuuden aloitus (Ypäjän kunnan viestintäsuunnittelija)
• n. klo 17.40 – 18.20 Kanta-Hämeen järjestöyhteistyön ja meidänhäme.fi esittely (Meidän Hämehanke, Forssan seudun järjestökoordinaattori)
• n. klo 18.20 – 19 Omalta kylältä Hämeessä -hankkeen esittely ja toiminnallista ideointia (Hämeen
Kylät ry, kyläasiamies)
• n. klo 19 – 19.30 Rahoitus- ja työllistämismahdollisuuksia yhdistyksille (LounaPlussa, toiminnanjohtaja)
• klo 19.30 tilaisuus päättyy
Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille.
Ilmoittautumiset pyydetään toimittamaan tiistaihin
13.11.2018 mennessä sähköpostitse kunta@ypaja.fi tai
puhelimitse (02) 762 6500 tarjoilujen vuoksi.
TERVETULOA!

Lahjoita
joululahja
YPÄJÄN KUNTA JÄRJESTÄÄ

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
TORSTAINA 22.11.2018
Lähtö Ypäjän torilta klo 10.00 ja
paluu Forssasta noin klo 12.30.
Matkan hinta on 11 euroa/ henkilö.
Forssassa taksi ajaa kauppakeskuksiin
(Prisma, Citymarket) ja tarpeen mukaan Forssan keskustaan.
Ilmoittautuminen asiointimatkalle:
Taksi Tuomas Sirén puh. 040 7575 833

KOHDEAVUSTUKSET LIIKUNTA-, NUORISO- JA
KULTTUURITOIMINTAAN V. 2018

Ypäjän kunta järjestää jälleen tänä vuonna joululahjakeräyksen vähävaraisten perheiden 0–17 –vuotiaille lapsille ja
nuorille.
Onko Sinulla mahdollisuus lahjoittaa joululahja sitä tarvitsevalle? Lahjojen tulisi olla uusia, mieluisia lapsille ovat
esimerkiksi lelut, pelit ja kirjat. Nuorille sopivat esimerkiksi
hygieniatuotteet, lahjakortit tai vaikkapa pipot ja käsineet.
Villasukkia ja lapasia tarvitaan lämmittämään kaiken kokoisia käsiä ja jalkoja. Käteistä rahaa ei voi lahjoittaa. Lahjoja
ei tarvitse paketoida, mutta jos haluat, voit sujauttaa ne
jouluiseen lahjakassiin.
Voit toimittaa lahjasi 14.12. mennessä joko Kunnantalon
palvelupisteeseen tai Ypäjän pääkirjastoon.
Yhteyshenkilönä toimii F shky:n sosiaaliohjaaja
Sari Strömberg (050 574 7730).
TEHDÄÄN YHDESSÄ LAPSILLE JA NUORILLE MUKAVA JOULU!

Kohdeavustuksia myönnetään erilliseen, varsinaisen perustoiminnan ulkopuoliseen toimintaan, esim. kertaluontoisten tapahtumien järjestämiseen, projekteihin tai kalustohankintoihin.
Kohdeavustushakemukseen tulee liittää toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä toimintavuodelta
(mikäli niitä ei ole toimitettu perusavustushakemuksen yhteydessä alkuvuonna) sekä suunnitelma avustuksen käytöstä.
Kohdeavustukset maksetaan kuitteja vastaan.
Kohdeavustukset on haettava lomakkeella, joka on tulostettavissa kunnan www-sivulta (www.ypaja.fi/ Lomakkeet) tai noudettavissa kunnanviraston palvelupisteestä.
Kohdeavustushakemuksia voi jättää pitkin toiminta¬vuotta
19.11.2018 saakka osoitteella Ypäjän kunta, sivistyslautakunta,
Perttulantie 20, 32100 YPÄJÄ.
Lisätietoja antaa
Heikki Vainio puh. 050 5747 740 tai heikki.vainio@ypaja.fi

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
www.lounakirjastot.fi
Facebookissa haulla ”Ypäjän kirjasto”.

AUKIOLOAJAT 1.9.–31.5.

ma klo 13–19
ti
klo 13–19
ke klo 10–16
to
klo 13–19
pe klo 10–16
Avoinna lisäksi joka kuukauden toisena ja neljäntenä lauantaina kello 11–14,
marraskuussa 10.11. ja 24.11.
Poikkeava aukioloaika marraskuussa:
perjantaina 2.11. avoinna kello 11–14.

KIRJASTON TILAJÄRJESTELYT

Perttulan koulun ekaluokkalaiset opiskelevat kirjaston
monitoimitilassa kuluvan syksyn ja ensi kevään. Iltapäivätoiminta jatkaa yläkerrassa. Perjantaiaamujen
avoin perhekerho on muuttanut Haaviin. Näyttelytila
on käytettävissä vasta ensi kesänä ja kokouksia voi
järjestää vain kirjaston ollessa suljettu. Hiljainen huone on käytössä, henkilökunta avaa oven jos haluat
keskittyä rauhassa.

LIIKUNTAVÄLINEITÄ KIRJASTOSTA

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

