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TALENT VALMENNUS
2.4.2018 KLO 12 -15 OHJAAJANA KATJA KARISUKKI

Unelmista totta! Löydä oma Talenttisi. Loistavan esityksen elementit. Jännitys kuriin. BE YOURSELF! 
Valmennuksessa käydään läpi onnistuneen esityksen elementit, jännittämisen anatomiaa, omat unelmat ja 

tavoitteet sekä loppupuolella henkilökohtaisen esityksen mentorointi n. 10-20 min. Ota mukaan: 
muistiinpanovälineet, pienet eväät ja mahdollisesti omaan esitykseen liittyvä rekvisiitta. Ei 

osallistumismaksua! Lisää tietoa valmennuksesta: Katja p. 040 722 4114.

YPÄJÄ –TALENT
14.4.2018 klo 12.00 Kartanon koululla

Ypäjä –Talent kutsuu lapsia ja nuoria Kartanon koululle (Varsanojantie 97, 
Ypäjä) Talent valmennukseen ja esiintymään Ypäjä –Talent kisaan. 
Ilmoittautuminen 28.3. mennessä: kulttuuripuomi@gmail.com. Voittajalle 
tarjotaan mahdollisuus esiintyä YPÄJÄN YÖSSÄ ja MANSIKISSA! Palkintona
lahjakortteja. LIVE YOUR DREAMS!

VUOKRATAAN
4h+k+kh, noin 95 m2

Kurjenmäentie 2, Ypäjä
vuokra 750 e/kk+vesi

Tiedustelut: ypajan@op.fi tai
puh. 0400 341 884/HiidensaloPelimanni-iltamat KarrinPuomissa

3.3.2018 klo 19.00.
Esiintyjinä;

Salvia on nuori kansanmusiikki- ja ilonpitotrio, jonka 
soitossa kietoutuvat yhteen perinne ja nykypäivä.

MäSä Duo, vuoden 2017 Konsta Jylhä palkinnon 
voittaja, vuoden 2017 kansanmusiikkilevy-Eläköön sekä 
valittu vuoden 2018 speliyhtyeeksi.
karrinpuomi(at)gmail.com

Liput ennakkoon KarrinPuomista 10 €.

Tervetuloa! Nyt myös saatavilla
perinteisiä pitsoja uudesta uunista.
Kurjenmäentie 4, 32100 Ypäjä, 02-767 3142
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Ypäjän seurakunnan 
    toimintaa maaliskuussa

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

Päätoimittaja: 
Maarit Anttila

Huhtikuun Ypäjäläinen ilmestyy 
28.3.2018.  Lehteen tarkoitettu 
aineisto on toimitettava kunnan-
virastoon viimeistään maanan-
taina 19.3.2018 klo 15.00.
Toukokuun 2018 Ypäjäläinen  
ilmestyy 25.4.2018.

DIAKONIAPÄIVYSTYS  
SEURAKUNTAKODILLA ON
keskiviikkoisin klo 10.00 – 11.30 sekä  
torstaisin klo 15.00 – 16.00.  
Olen tavoitettavissa myös muulloinkin sovittuina aikoina.

Yhteystiedot: diakonissa Terhi Hakala-Vappula,  
puh. 040-5536362  terhi.hakala-vappula@evl.fi

************************************************

KULTAISEN IÄN KERHON
Kerho kokoontuu parillisten  
viikkojen torstaipäivinä  
klo 11.00 – 13.00.
Ohjelmassa:  alkuhartaus, lounas,  

ohjelma, lähtökahvit.  
Tarjoilusta peritään 5.00 €.

Omien työntekijöiden lisäksi kerhossa käy satunnaisvierai-
lijoita.
to  8.3. Runohetki: ”Elämän merellä.” Kirsti Mäki.
to 22.3. Raamatulliset luvut, Erkki Vappula.
Tervetuloa mukaan kaikki, jotka vain päivällä pääsette.

************************************************

KESKIVIIKKORUOKAILU
Ypäjän seurakuntakodilla keskiviikkoisin klo 11.30  

Lounaan hinta 4,00 €.
Tulkaa syömään!

************************************************

YHTEISVASTUUKERÄYS 
Yhteisvastuu torjuu nälkää ja köyhyyttä.  

Keräyksellä tuetaan taloudellisesti vaikeassa  
tilanteessa olevia ihmisiä Suomessa ja ulkomailla.  

Yhteisvastuutili:  
Ypäjän seurakunta, FI95 5539 3320 011 85.

Osallistu Yhteisvastuukeräykseen!
Yhteisvastuuta jo vuodesta 1950. Katso: Yhteisvastuu.fi

************************************************

Su 11.3 TALVISODAN PÄÄTTYMISEN 
MUISTOKONSERTTI
SEURAKUNTAKODILLA klo 15.00

– Lauluja kohtalonvuosilta 1939 – 1945 
Laulu- ja soittoryhmä Akaasta ja Kalvolasta,  

hanuristi, dir.mus. Ahti Järvelän johdolla.
Puhe: Korsurovasti Erkki Vappula –  

ohjelma ja kahvi – 10,00 € - Tervetuloa!

************************************************

YPÄJÄNKYLÄN DIAKONIAPIIRI  
SEURAINTALON TAKKATUVASSA

tiistaina 13.3. klo 12
Tervetuloa!

Ilosanomapiiri keväällä 2018
Ilosanomapiirissä tutkitaan eri Raamatun kertomusta 
viitenä tiistai-iltana klo 18. Saatetaan jutella vähän 
muustakin. Tiistai-illat ovat seuraavat: 13.3; 20.3; 27.3; 
3.4. ja 10.4. Ensimmäisen kerran aihe löytyy kohdasta 
Luukas 18:1–8.

Lukuterveisin Vesa Parikka

TALVISODAN PÄÄTTYMISEN MUISTOKONSERTTI
Talvisodan päättymisen muistokonsertti pidetään Ypäjän 
seurakuntakodilla sunnuntaina 11.3. klo 15.00. Soitinryhmä 
Kalvolasta ja vahvistettu kvartetti Toijalan mieskuorosta 
esittää sota-ajan lauluja vuosilta 1939 -1945 hanuristi, dir.
mus. Ahti Järvelän johdolla. Tämä sotilasasuinen laulu- ja 
soitinryhmä on järjestänyt vastaavia laulukonsertteja Akaas-
sa perinteisellä tyylillä useamman vuoden ajan. Musiikki-
ryhmä nostaa esille sota-ajan lauluja ja vanhoja muistoja 
herättäviä kappaleita. Nämä perinnekonsertit ovat olleet 
hyvin suosittuja Akaan seudulla. Tunnelma konserteissa on 
harras ja käsin kosketeltava. Yleisöä on ollut niin, että paikat 
ovat tahtoneet käydä ahtaiksi. Olemmekin odottaneet ja 
toivoneet tätä musiikkivierailua malttamattomana jo jonkin 
aikaa, nyt se on vihdoinkin toteutumassa Ypäjän maisemis-
sa. Isänmaallisten laulujen lomassa puheenvuoron käyttää 
korsurovasti Erkki Vappula. Ohjelman hintaan kuuluu kahvi-
tarjoilu. Tervetuloa! 

Terhi Hakala-Vappula
diakonissa

Lounais-Hämeen seura-
kunnista Forssa, Humppi-
la, Jokioinen ja Ypäjä ovat 
päätyneet selvittämään 
mahdollisuutta yhdistää 
seurakunnat. Selvitysmie-
henä toimii kirkkoherra 
Timo Kumpunen, joka 
antaa oman lausuntonsa 
selvitystyöstä lokakuussa 
2018.

Merkittävänä syynä 
on seurakuntien verotu-
lojen pieneneminen sekä 
jäsenmäärän vähenemi-
nen. Säästöjä ei tälläkään 
ratkaisulla pystytä välttä-
mään, mutta yhdessä te-
keminen tarjoaa mahdol-
lisuuden toimintojen te-
hostamiseen esimerkiksi 
kiinteistö- ja taloushallin-

nossa. Lisäksi on mahdol-
lista yhdistää päällekkäi-
siä toimintoja, saada apua 
sijaisjärjestelyihin sekä 
kehittää seurakuntien työ-
muotojen työtä isommissa 
tiimeissä.

Selvitys tehdään ke-
vään 2018 aikana. Sel-
vitystyötä ohjaa ohjaus-
ryhmä, jossa on jäseniä 
kaikista seurakunnista. 
Seurakunnat antavat sel-
vityksestä lausuntonsa 
toukokuussa eli päättävät 
mukanaolostaan jatkossa. 
Selvityksen tekeminen ei 
sido seurakuntia vielä itse 
seurakuntaliitokseen.

Mahdolliselle liitoksel-
le ei ole vielä määritelty 
aikataulua, ja toteutues-

saan se tarkoittaisi uuden 
– noin 21500 seurakunta-
laisen – yhden seurakun-
nan syntymistä. Uuden 
syntyvän seurakunnan työ 
on mahdollista jakaa alu-
eisiin esimerkiksi vanhan 
seurakuntajaon mukaises-
ti. Seurakunnan sisällä voi 
toimia kappeliseurakuntia 
tai alueseurakuntia, jotka 
tietyiltä osin voivat oh-
jata ja päättää alueensa 
toiminnasta. Selvitys-
työssä tullaan tarkastele-
maan vaihtoehtona myös 
seurakuntayhtymän pe-
rustamista. Tuossa vaih-
toehdossa seurakunnat 
muodostaisivat yhteista-
louden, mutta niminä seu-
rakunnat säilyisivät.

Seurakunta tulevaisuudessa

To 1.3. klo 18 Laulusiskot srk-kodilla
Pe 2.3. klo 18 Isoskoulutus sumpussa
Su 4.3. klo 10 Messu Parikka, Eeva Taneli
Ti 6.3. klo 18 Kokkis-kerho Kartanon koululla
Ke 7.3. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
To 8.3. klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla
 klo 18 Yhteisharjoitukset Veisuu Veljet ja Laulusiskot srk-kodilla
Pe 9.3. klo 18 Nuortenilta srk-kodilla
La 10.3. klo 11-16 Rippikoulupäivä srk-kodilla
Su 11.3. klo 10 Messu Parikka, Saukkola
 klo 15 Talvisodan päättymisen muistokonsertti srk-kodilla
 klo 16.30 Kinkerit Tuottajaintuvalla
Ti 13.3. klo 12 Ypäjänkylän Diakoniapiiri Seuraintalon takkatuvassa
 klo 18 Ilosanomapiiri 1/5 sumpussa Parikka
Ke 14.3. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
 klo 13 Hartaus Palvelukeskuksella
 klo 16 Veisuu Veljet srk-kodilla
 klo 18 Lauluilta kaiken ikäisille srk-kodilla
To 15.3. klo 17.30 Keskusteluilta kaikille tulevasta seurakuntarakenteesta srk-kodilla
Pe 16.3. klo 17.30 Laulusiskot srk-kodilla, huom. aika!
Su 18.3. klo 10 Messu Erkki Vappula, Saukkola, Laulusiskot
Ti 20.3. klo 18 Siionin Kannel srk-kodilla
 klo 18 Kokkis-kerho Kartanon koululla
 klo 19 Ilosanomapiiri 2/5 sumpussa Parikka
Ke 21.3. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
To 22.3. klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla
 klo 18 Laulusiskot srk-kodilla
Su 25.3. klo 10 Messu Parikka, Tapio Laurila
Ti 27.3. klo 18 Ilosanomapiiri 3/5 sumpussa Parikka
Ke 28.3. klo 11.30 keskiviikkoruokailu srk-kodilla
 klo 13 Ehtoollishartaus Palvelutalolla
To 29.3. klo 9.30 Pääsiäisen ajan kirkkohetki kaikille lapsille srk-kodilla
 klo 18 Ehtoolliskirkko Parikka, Saukkola, Veisuu Veljet
Pe 30.3. klo 10 Sanakirkko Parikka, Saukkola, Laulusiskot
La 31.3. klo 23.30 Pääsiäisyön messu Parikka, Saukkola, Kuorolaisia
Su 1.4. klo 18 Sanakirkko Parikka, Saukkola, Kuorolaisia
Ma 2.4. klo 10 Sanakirkko Ypäjänkylän Rukoushuoneella Pentti Lehto, Saukkola
Ti 3.4. klo 18 Ilosanomapiiri 4/5 sumpussa Pentti Lehto
 klo 18 Kokkis-kerho Kartanon koululla

Ypäjän seurakunta on suuren valinnan 
edessä. Siksi kysyn ypäjäläisiltä, onko 
oma itsenäinen seurakunta tärkeä vai lii-
tytäänkö isompaan mukaan joko yhdeksi 
seurakunnaksi tai seurakuntayhtymäksi?

Kaikille seurakuntalaisille avoin kuu-
lemistilaisuus pidetään seurakuntakodis-
sa torstaina 15.3.2018 klo 17.30. Muka-

na selvitysmies kirkkoherra Timo Kum-
punen. Etukäteen voi lähettää asiaan 
liittyviä kysymyksiä ja kommentteja: 
vesa.parikka@evl.fi 

Eli, miten Ypäjän seurakunnan toi-
minta järjestetään resurssien vähenty-
essä?

Vesa Parikka, kirkkoherra

Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta korkeintaan 2 sivun 
korkuista palstaa, jonka 
jälkeen hinnaston mukaisesti.
TILAUSHINNAT 
Ypäjän kunnan alueen 
osoitteisiin veloituksetta
Tilaukset kotimaahan ja 
ulkomaille
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Näin laskiaisen tienoilla tätä 
kirjoittaessani tuli mieleeni 
näkökulma eräänlaiseen ”las-
kiaiseen” nimittäin kirkkom-
me jäsenmäärä on eräällä 
tavoin kuin laskiaisen tun-
nelmissa, sillä laskeehan jä-
senmäärä kirkossamme kuin 
innokkaiden lasten joukko 
pulkkamäessä. Mitä tämän 
”laskiaisen” taustalla oikein 
on?

”Ypäjän seurakunnan jä-
senmäärä laski (vuonna 
2017) 41 jäsenellä eli 2%. 
Jäsenmäärä on selvässä las-
kussa. Näin ollen voi kysyä, 
millainen on Ypäjän seura-
kunnan tulevaisuus?” Näi-
tä kysymyksiä esitti Ypäjän 
kirkkoherra Vesa Parikka hel-
mikuun 2018 Ypäjäläisessä.

Kirkkoherran ajankohtai-
nen huoli jäsenmäärän las-
kusta kertoo mielestäni hyvin 
yhden pienen seurakunnan 
kohtaamisesta paljon laajem-
man ilmiön kanssa.

Suomen luterilaisen kir-
kon jäsenmäärä on laskussa. 
Vuonna 2017 kirkosta eron-
neita oli noin 50000 tuhatta. 
Tammikuussa 2018 kirkosta 
on eronnut enemmän väkeä 
kuin ilmeisesti koskaan tam-
mikuussa. Eroa kirkosta.fi- 
sivuston mukaan eroajia oli 
4487. Mistä kaikesta nämä 
jatkuvasti yhä lisääntyvät kir-
kosta eroamiset ja jäsenkato 
voivat meille kertoa? Help-
po vastaus olisi tietysti se, 
että ajattelisimme ihmisten 
Jumalauskon vähentyneen ja 
yhteiskunnan maallistumi-
sen vaikuttavan yksilöihin ja 
siten kirkosta eroamisten li-
sääntymiseen. Varmasti paik-
kansa pitävä selitys ainakin 
osittain ja erilaisiin pistemäi-
siin eropiikkeihin voimme 
löytää myös monia erilaisia 
syitä, esimerkiksi sukupuoli-
neutraalista avioliittolaista tai 
aikoinaan naispappeudesta 
aiheutuneet reaktiot kirkko-
kansassa.

Tammikuiseen ennätyslu-
kemaan on mielestäni vaike-
ampi löytää yksittäistä selit-
tävää syytä, mikäli sellaiseksi 
ei lasketa mediassa julkisuut-
ta saanutta keskustelua ny-
kyisen Helsingin piispan Tee-
mu Laajasalon rahan käytöstä 
aiheutunutta kohua tai sitä, 
että kirkollisveroa nostetaan 
tänä vuonna 20 paikkakun-
nalla. Voisiko jatkuvaan jä-
senmäärän vähenemiseen kir-
kossamme löytyä jokin kat-
tavampi tai laajempi selitys, 
kuin ainoastaan nuo edellä 
mainitut joihinkin yksittäisiin 
eropiikkeihin tai maallistumi-
seen perustuvat selitykset?

Kirkon jäsenmäärä siis 
vähenee jatkuvasti, mutta 
se ei tarkoita sitä, että kaik-
ki eroajat olisivat ateisteja. 
Kirkko elääkin tilanteessa 
jossa sen ulkopuolella on yhä 
kasvava joukko ihmisiä, joil-
le hengellisyys on tärkeää. 
Uskonnollisuuden muutos 
institutionaalisesta uskos-
ta yksilöllisempään uskoon 
ja yksilöiden haluun valita 
omat tiensä hengellisyytensä 
harjoittamiseen ovat nykyisin 
niin laajat. Kaikkea ja kaiken-
laista on tarjolla uskontojen 
”noutopöydässä”.

Yksi laaja ja kauempaa 
historiasta saatava selitys 
voisi mielestäni liittyä kirkon 
ja valtion poikkeuksellisen 
läheiseen suhteeseen maas-
samme. Valtion ja kirkon vä-
listen suhteiden kehitys alkoi 
jo Ruotsi-Suomen katolisella 
keski-ajalla, mutta uskonpuh-
distuksen aikana 1520-luvul-
ta alkaen tapahtui olennainen 
muutos uskontopolitiikas-
sa. Ruotsi-Suomen, uudessa 
järjestelmässä perustuslaki 
pyrki turvaamaan kirkon ja 
sen luterilainen opin ja vuo-
den 1634 hallitusmuodossa 
todettiinkin: ”Yksimielisyys 
uskonnossa ja oikeassa ju-
malanpalveluksessa ovat ar-
vollisen, sopuisan ja pysyvän 

hallituksen vahvin perusta.” 
Oli syntynyt kansalliskirkko. 
Valtioyhteyden katkeaminen 
Ruotsin ja Suomen väliltä 
Haminan rauhassa vuonna 
1809 ei kuitenkaan merkin-
nyt kirkon ja valtion suhtee-
seen jyrkkää muutosta, sillä 
vuoden 1772 hallitusmuoto 
oli Suomessa voimassa aina 
vuoteen 1919 saakka. Kan-
salliskirkko oli ja eli ja kansa 
kuului uskollisesti kirkkoon.

Ratkaiseva periaatteelli-
nen muutos tuli vuoden 1919 
hallitusmuodon säätämisen 
myötä. Uusi hallitusmuoto 
rakentui täydellisen uskon-
nonvapauden periaatteelle. 
Valtio muuttui uskonnollises-
sa mielessä neutraaliksi eikä 
luterilaista uskontoa tunnus-
tettu enää valtion uskontun-
nustuksena, eikä kansalaisilta 
vaadittu tunnustussidonnai-
suutta. Jokaiselle kansalaisel-
le taattiin yhtäläiset oikeudet 
ja velvollisuudet riippumatta 
siitä, kuuluiko henkilö johon-
kin uskontokuntaan vai oliko 
asianomainen kaikkien täl-
laisten ulkopuolella.

”Millainen on Ypäjän seu-
rakunnan tulevaisuus?” pohti 
Vesa Parikka helmikuun Ypä-
jäläisessä ja samalla hän tuli 
kiteyttäneeksi tuohon kysy-
mykseen myös kysymyksen 
siitä, millainen on kirkon tu-
levaisuus? Kirkon jäsenmää-
rän vähenemiseen voimme 
löytää erilaisia ja kaukaa his-
toriastakin juontavia seikko-
ja. Kaikki tämä asettaa kirkon 
ja sen työn suurien haasteiden 
eteen jo nyt ja etenkin tu-
levaisuudessa. Kuitenkin 71 
%:tia suomalaisista, eli noin 
3,9 miljoonaa suomalaista 
kuuluu edelleen evankelis-
luterilaiseen kirkkoon vuonna 
2018. Kirkkoa arvostetaan ja 
etenkin sen tekemä auttamis- 
ja diakonia työ ovat arvos-
saan, samoin rippikoulu on 
edelleen hyvin suosittu.

On hyvä muistaa, että kir-

kon tehtävä on ensisijaisesti 
julistaa evankeliumia, kastaa 
ja opettaa kuten Jeesus ke-
hottaa kaste-ja lähetyskäskys-
sään Matt. 28:18-20: Jeesus 
tuli heidän luokseen ja puhui 
heille näin: ”Minulle on an-
nettu kaikki valta taivaassa 
ja maan päällä. Menkää siis 
ja tehkää kaikki kansat minun 
opetuslapsikseni: kastakaa 
heitä Isän ja Pojan ja Pyhän 
Hengen nimeen ja opettakaa 
heitä noudattamaan kaik-
kea, mitä minä olen käskenyt 
teidän noudattaa. Ja katso, 
minä olen teidän kanssanne 
kaikki päivät maailman lop-
puun asti.”

Tuo kirkon perustehtä-
vä on muuttumaton, mutta 
olosuhteet sen toteuttamisel-
le ovat muuttuvia. Maailma 
muuttuu, joten uusien toimin-
tatapojen miettiminen tuon 
perustehtävän suorittamiseksi 
on tarpeen. Uskon kuitenkin, 
että ihmisten sisimmässä on 
edelleen kaipuu siihen toi-
voon, luottamukseen ja an-
saitsemattomaan armoon 
jonka vain yhteys Jumalaan 
voi ihmiselle antaa. Tehtä-
vämme kristittyinä on puhua 
Jumalasta, Jeesuksesta ja Py-
hästä Hengestä rohkeasti ja 
ymmärrettävästi kaikkialla ja 
kutsua ihmisiä Jumalan yhte-
yteen sekä rohkaista välittä-
mään lähimmäisistä ja koko 
luomakunnasta. Pannessam-
me tulevaisuuden toivon niin 
henkilökohtaisessa kuin kir-
kollisessa elämässämme yk-
sin Jumalan armoon, saam-
me luottaa siihen, että Hänen 
kädessään on pohjimmiltaan 
sekä Ypäjän seurakunnan että 
koko kirkkommekin tulevai-
suus.

Pentti Lehto
pastori 

(ollut Ypäjällä muutama 
vuosi sitten pappina ja näillä 
näkymin myös tänä vuonna 

jonkin aikaa)

Laskiaistunnelmaa kirkon jäsenmäärissä

Lions Club Ypäjälle ja Pasi Uusitalolle  
KIITOKSET JOULUKUUSISTA,  

jotka lahjoititte seurakuntakodille ja kirkkoon.
Ypäjän seurakunta

Sisällissodan muistojumalanpalvelus
Kirkkohallituksen kehotuksesta pidetään Ypäjällä 
sisällissodan muistojumalanpalvelus: ”Sunnuntaina 
11.3.2018 muistetaan vuoden 1918 sisällissotaa Suo-
messa. Vaikka Suomen evankelis-luterilainen kirkko 
ei ollut sodan varsinainen osapuoli, sota kosketti 
sitä syvästi. Sota oli kirkon sisäinen sota – ja sellai-
sena merkki epäonnistumisesta. Sodan haavat ovat 
myös kirkon haavoja. Siksi sisällissotaa on syytä 
muistaa kirkossa.”
”Sota osoitti jatkuvan parannuksen teon tarpeen. 
Jeesus julisti vuorisaarnassaan rauhantekijät au-
tuaiksi. Tuona aikana rauhantekijän nimitys kuu-
lui hallitsijoille, joiden saavuttama rauha perustui 
aseiden voittoon. Vuorisaarna kutsuu toisenlaiseen 
rauhan tekemiseen: hengellisen rauhan motivoimaan 
vastuunkantoon lähimmäisistä.”

Muistojumalanpalvelus  
Ypäjän kirkossa 11.3.2018 klo 10.

Seppeleenlasku muualle haudattujen muistomerkille.

Vesa Parikka, Ypäjän kirkkoherra

Tervetuloa!
PÄÄSIÄISENAJAN LASTENKIRKKOON  
seurakuntakodille kiirastorstaina 29.3. klo 9.30. alkaen.

     Tulossa   Vapputapahtuma seurakuntakodin alueella  
vappuaattona 30.4. klo 14.00 alkaen.

Ohjelmassa mm. Pellepariskunta Nelli ja Niilo viihdyttävät 
mukanaolijoita. Munkkikahvilassa on simaa ja munkkeja 
myynnissä ym. ohjelmaa.

Pääsiäisajan tapahtumia:
   29.3.  Kiirastorstain Ehtoolliskirkko klo 18 
    30.3.  Pitkäperjantain sanakirkko klo 10
La 31.3.  Pääsiäisyön messu klo 23.30
Su  1.4.  Pääsiäispäivän sanakirkko klo 18
Ma 2.4.   2. Pääsiäispäivän sanakirkko klo 10  

Ypäjänkylän Rukoushuoneella

Mikäs sen parempi päivä 
kuin ystävänpäivä, kohdata 
ystäviä, kavereita, tuttuja ja 
tuntemattomia. Vieläpä kylän 
keskeisemmällä paikalla kuin 
Veteraanitupa Ypäjän keskus-
tassa.

Tapahtuman järjestäjänä 
Eläkeliiton Ypäjän yhdistys 
ja sen puuhakkaat toimihen-
kilöt puheenjohtaja Sinikka 
Suonpään johdolla. Avoimien 
ovien aikana paikalla kävi lä-
hes neljäkymmentä henkilöä, 
tutustumassa paikallisen yh-
distyksen toimintaan. Tarjolla 
oli ystävänpäivä pullakahvit, 
arvontaa, jossa erinomaisia 
palkintoja, sekä tuote-esit-
telyä mm. erilaisia tuoksuja 
kynttilöiden ja suitsukkeiden 

muodossa. Tietysti seuruste-
lua unohtamatta. 

Iltapäivän aikana tehtiin 
tunnetuksi Eläkeliiton toi-
mintaan – ja mukavasti seu-
rustelun sekä kahvinjuonnin 
aikana yhdistyksen jäsenmää-
räkin lisääntyi. Yhdistyksel-
le on tämän vuoden aikana 
saatu peräti reilusti yli kaksi-
kymmentä uutta jäsentä, ker-
toi puheenjohtaja Suonpää.

Muutamia kysymyksiä 
eläkeliiton jäsenyydestä tuli 
ilmi iltapäivän aikana, mm. 
miten voi liittyä jäseneksi ja 
tietysti jäsenedut tulivat ky-
symyksissä esille sekä tietysti 
jäsenmaksun suuruus. Tässä 
vastauksia seuraavassa:

Eläkeliiton Ypäjän yhdis-

tyksen jäseneksi voi liittyä 
jokainen 15 vuotta täyttänyt 
suomen kansalainen, jonka 
yhdistyksen hallitus hyväk-
syy jäseneksi. Jäsenetuna on 
mm. EL-sanomat kuusi ker-
taa vuodessa, yhdistyksen jä-
senpalvelut: kerhot, luennot, 
matkat, retket. Lomakeskus 
alennukset, jäsenten koulu-
tukset, edulliset EL-tuotteet, 
adressit, taskukalenterit, har-
rastekurssit Eläkeliiton loma-
keskus Lehmirannassa ja Ter-
mo Shell-lämmitysöljyt ym. 
lisäetuja.

Yhdistyksen jäsenmak-
su on 20 euroa / vuosi, siis 
miksi et liittyisi EL:n Ypäjän 
yhdistyksen jäseneksi jo tä-
nään. Käy yhdistyksen koti-

sivuilla www.Eläkeliitto/Ypä-
jän yhdistys. Tai tule mukaan 
Veteraanituvalle kuukauden 
toinen tiistai pidettävään 
kuukausikokoontumiseen 
tai Naistenpiiriin kuukauden 
kolmas tiistai tai Tarinatuval-
le kuukauden kolmas perjan-
tai. Kokoontumiset pääsään-
töisesti Veteraanituvalla kello 
13.00, seuraa ilmoittelua pai-
kallislehti Ypäjäläisen sivuil-
ta yhdistyksen logon alta.

”En minä vielä liity, koska 
en tunne itseäni niin vanhak-
si”, totesi eräs henkilö haas-
tattelussa. Kuitenkin totesim-
me, että kyseinen henkilö oli 
jo yli 15 vuotias. Hän täytti 
jäsenhakemuksen samantien.

”En asu tällä paikkakun-

nalla”, totesi toinen henkilö. 
Ei sekään haitannut, hänkin 
täytti jäsenhakemuksen.

”Jos teillä on tällaista rei-
pasta menoa ja hyviä retkiä 
sekä kaikkea muuta toimin-
taa, mietin hetken ja juon en-
sin kahvin” ja niin hänkin 
täytti hetken kuluttua jäsen-
hakemuksen.

Eri toimintamahdollisuuk-
sista ja siitä miten voi it-
se vaikuttaa paikkakunnalla 
virkistystoimintaan, näistä 
asioista käytiin iltapäivän ai-
kana hyviä keskusteluja kah-
vimukin ääressä. Arvontaan 
osallistuttiin reilun sadan ar-
van myynnillä ja erinomaisia 
palkintoja olivat useat tahot 
luovuttaneet. Kiitos heille.

Yhdistyksen puheenjohta-
ja Sinikka Suonpää oli erit-
täin tyytyväinen tähän ys-
tävänpäivän avointen ovien 
tilaisuuteen. Uusia henkilöitä 

sekä vanhoja tuttuja tavattiin 
runsaasti ja mikä mukavin-
ta uusia jäseniä yhdistykseen 
saimme tällä tempauksella. 

Puheenjohtaja kiittää kaik-
kia päivässä mukana olleita 
ja toivoo että seuraava yh-
distyksen tempaus ”vauvasta 
vaariin” vappupäivänä 1.5 
kartanon koululla onnistuu ja 
väkeä koko perheen ja suvun 
voimin tulee paikalle, täyttä-
en kartanonkoulun salin ja pi-
ha-alueen innokkaista kevään 
juhlan iloisesta iltapäivästä. 

Tulossa on erittäin suosit-
tu ”Saariston rengastie” ret-
ki 12.6.2018, siihen on jo 
ilmoittautuminen alkanut ja 
paikkoja on rajoitetusti, il-
moittautua voit Keijo Leppä-
selle numeroon 0503636624.  
Näistä tapahtumista voimme 
lukea Ypäjäläisen sivuilta ke-
vään aikana.

Keijo Leppänen 

ILTAPÄIVÄ YSTÄVYYDELLÄ
Paikka: Ypäjän veteraanitupa. Ajankohta: Ystävänpäivä
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Tämän Ypäjäläisen teemana 
ovat seniorit ja vanhukset. 
Tätä kirjoitettaessa päätty-
neen vuoden 2017 kunta-
kohtaiset tunnusluvut eivät 
ole Tilastokeskuksessa vielä 
valmiit, mutta viimeisim-
pien kattavien tilastojen va-
lossa, vuoden 2016 lopun 
Ypäjän väkiluvusta (2382) 
yli 64-vuotiaita oli reilu nel-
jännes, 26,2 prosenttia, 624 
henkilöä. Koko Forssan seu-
tukunnassa vastaava luku 
oli 26,5 prosenttia, eli noin 
8915 henkilö kaikkiaan 33 
641 seutukuntalaisesta. Ko-
ko Kanta-Hämeen maakun-
nan mittakaavassa vastaavat 
lukemat olivat taas 23,2 pro-
senttia, 40 317 henkilöä 173 
781 maakuntalaisesta. Koko 
maassa yli 64-vuotiaita oli 
20,9 prosenttia suomalaisis-
ta, 1 150 187 henkilöä.

Trendi on ollut kasva-
va koko 2010-luvun, mikä 
johtuu pääasiassa niin kut-
suttujen suurten ikäluokki-
en ikääntymisestä. Suuret 
ikäluokat muodostuivat niin 
meillä, kuin monissa muis-
sakin läntisen Euroopan 
maissa muutaman vuoden 
aikana toisen maailman-
sodan jälkeen, kun miehet 
kotiutuivat rintamalta ja 
jälleenrakentamisen yhtey-
dessä perheitä perustettiin. 

On sanottu, että suurista 
ikäluokista on ollut yhteis-
kunnalle etua mutta myös 
haasteita. Kun oppilaiden 
määrä kasvoi muutamassa 
vuodessa merkittävästi, uu-
sittu koulujärjestelmämme 
joutui koville 50-luvun al-
kupuolella. Toisaalta tämä 
myös lisäsi painetta oppi-
velvollisuusjärjestelmämme 
kehittämiseen, mistä olem-
me niittäneet mainetta vielä 
nykyäänkin. Myös monet 
muut yhteiskunnan perus-
palvelut räätälöitiin toimi-
viksi väestön koon mukaan, 
kuten vaikkapa sosiaali- ja 
terveydenhuolto. Ikäluok-
kien siirtyminen myöhem-
min työelämään oli myös 
kansantaloudellisesti myön-
teinen ilmiö, koska työtä 
tekevä ja veronsa maksava 
ikäryhmä oli silloin tavan-
omaista suurempi.

Nykyiselle 2000-luvulle 
tultaessa yksi kansantalou-
den suurimpia huolenai-
heita onkin luonnollisesti 
ollut suurten ikäluokkien 
lähestyvä eläkeikä. Tämän 
on pelätty aiheuttavan työ-
voimapulaa ja vaikuttavan 
väestöllisen huoltosuhteen 
heikkenemiseen. Huolto-
suhteella tarkoitetaan las-
kennallisesti sitä, kuinka 
monta ei-työikäistä kansa-

laista on kutakin työikäistä 
kohti. Väestötieteilijät las-
kevat ei-työikäisiksi kaik-
ki alle 15-vuotiaat ja yli 
64-vuotiaat. Työikäiset si-
joittuvat näiden rajojen vä-
liin. Suomen taloudellinen 
huoltosuhteen vertailuluku 
vuoden 2016 lopulla oli 
143, mikä tarkoittaa, että 
sataa työssäkäyvää henki-
löä kohti oli 143 ei-työssä-
käyvää henkilöä. Kanta-Hä-
meen vastaava luku oli 146, 
Forssan seutukunnan 159 
ja Ypäjän 146. Myös huol-
tosuhde on kasvanut miltei 
koko 2010-luvun. Haaste on 
saanut nimen eläkepommi.

Nyt kaavaillun sosiaali- 
ja terveyspalveluiden uu-
distuksen (SOTE) yhtenä 
keskeisimpänä perusteluna 
onkin ollut väestön ikään-
tyminen ja tarve monipuoli-
sempiin ja yksilöllisempiin 
palveluihin. Kuntatasolla 
väestön ikääntyminen tulee 
huomioida ennaltaehkäi-
sevässä terveys- ja hyvin-
vointityössä, jonka merkitys 
entisestään korostuu SOTE-
uudistuksessa. Virkistys- ja 
harrastustoiminta, palvelui-
den saatavuus ja saavutetta-
vuus, esteettömyys ja pää-
töksentekoon vaikuttaminen 
oman ikäryhmän näkökul-
masta on keskeistä. Meillä 

Ypäjällä toimii monta yh-
distystä ja seuraa senioreil-
le, annetaan viikoittaista 
ohjausta ja neuvontaa arjen 
asioissa, ajetaan asiointiajoa 
ja kuullaan ajatuksia paikal-
lisesti ja seutukunnan van-
husneuvostostakin. Vierailin 
itsekin Eläkeliiton Ypäjän 
yhdistyksen kuukausitapaa-
misessa 13.2. ja palvelukes-
kuksella jo viime vuoden 
puolella. Keskeisintä pää-
töksenteossa ja sen valmis-
telussa onkin juuri kuunte-
leminen ja kuuleminen tätä 
isoa väestönosaa koskevis-
sa asioissa. Terveitä vuosia 
kaikille!

Sam Vuorinen
vt. kunnanjohtaja

VALIO KUNTA

Arvokas vanhuus

Kuvassa Anna-Liisa Palonperä Kuvassa Lahja Ahvo.

Sain mahdollisuuden käydä 
Forssan seudun hyvinvoin-
tikuntayhtymän ylläpitä-
mässä Ypäjän palvelukes-
kuksessa, jossa kävin tapaa-
massa Eläkeliiton Ypäjän 
yhdistyksen kahta jäsentä: 
Lahja Ahvoa ja Anna-Liisa 
Palonperää. Käynnilläni ta-
pasin myös sairaanhoitaja 
Terhi Wähälän.

Lahja Ahvo kertoi mi-
nulle, että vaikka hänellä 
on ikää kohta jo 93 vuotta, 
hän on pysynyt terveenä 
ja melko hyväkuntoisena. 
Tosin hän ei enää jaksa läh-
teä meidän yhdistyksen ta-
paamisiin eikä muihinkaan 
rientoihin. Palvelukodis-
sa hän on ollut noin kaksi 
vuotta. Olen viihtynyt hy-
vin, täällä on hyvä olla, 
hoitajat ovat mukavia, saan 
nukkua aina kun minua 
nukuttaa ja katselen myös 
paljon televisiota, kertoi 
Lahja. Seinällä hänellä on 
kaunis itse tehty ryijy.

Lahja kertoi tulleensa 
perheensä kanssa Karjalas-
ta evakkoon. Se oli kovaa 
aikaa. Lopulta he päätyivät 
Ypäjälle ja siitä asti ovat 
täällä olleet. Työuransa 
Lahja on ollut liikealan pal-
veluksessa osastonhoitaja-

na, jossa hänen miehensä oli 
myymälänhoitajana. Hänel-
lä on kaksi poikaa ja lasten-
lapsia, jotka kaikki käyvät 
usein katsomassa mummua. 
Nuorempana Lahja on ollut 
ratsastava hevostyttö, koto-
na kun oli hevosia. Nytkin 
hän lauleskelee: Huputiti 
hummani hei!

Anna-Liisa Palonperä 
on 92 vuotias pirteä, iloi-
nen rouva. Hän kertoi, että 
hän on ollut palvelukes-
kuksessa noin kaksi vuot-
ta. Elämäänsä hän on niin 
onnellinen ja tyytyväinen, 
koska on saanut olla tervee-
nä, vaikka liikkuminen on 
hiukan huonoa. Anna-Liisa 

kertoi olevansa hyvin kii-
tollinen palvelukotipaikas-
ta. Hän pärjää vielä hyvin 
tuetusti, kun hänellä tuo-
daan päivittäin ruoka kotiin 
ja hoitaja käy muutaman 
kerran päivässä.

Anna-Liisa kertoi, että 
hänen terveytensä salaisuus 
on siinä, että hän on lapses-

ta asti joutunut tekemään 
kovasti työtä. Heitä oli viisi 
sisarusta ja he olivat kaik-
ki vielä pieniä, kun hei-
dän vanhempansa kuolivat. 
Heidät sijoitettiin eri per-
heisiin. Tästä huolimatta, 
sisarukset näkivät joskus 
toisiaan ja näin sisarusten 
välit ovat pysyneet hyvi-
nä. Anna-Liisa on syntynyt 
Ypäjällä, joten hän on ”pal-
jasjalkainen ypäjäläinen”. 
Hänellä on yksi poika sekä 
kaksi lastenlasta. Poika käy 
katsomassa häntä lähes päi-
vittäin. Kesäisin hän istus-
kelee naapureiden kanssa 
ulkona. Naapurit ovat mu-
kavia ja heidän kanssaan 
viihtyy hyvin.

Yhteisiä tilaisuuksia 
esim. yhteislaulua, vanhus-
tenkerhoja ym. saisi Anna-
Liisan mielestä olla use-
ammin. Muuten hän kertoi 
viihtyvänsä lueskellen, ra-
diota kuunnellen ja televisi-

ota katsellen. Anna-Liisalla 
oli myös itse tekemiä taulu-
ja ja ryijy seinällä.

Keskustelin myös sai-
raanhoitaja Terhi Wähälän 
kanssa. Hän on työsken-
nellyt Ypäjän palvelukes-
kuksessa jo 29 vuotta. Ensi 
vuonna hänelle tulee täy-
teen 30 vuotta ja tällöin hän 
tarjoaa kakkukahvit. Terhi 
asuu Forssassa, joten hän 
on tyytyväinen, ettei työ-
matka ole pidempi.

Terhi kertoi, että hoiva-
kodin puolella on 22 asu-
kasta, eivätkä tulevien jo-
not ole pitkiä. Hoitajia on 
11, joista vuorollaan yksi 
on ”yökkönä”. Sairaanhoi-
tajia on neljä. Henkilökun-
nan vaihtuvuus on hyvin 
pientä, heillä kun on hyvä 
ilmapiiri ja kaikki pitävät 
työstään.

Tässä talossa kaikki tun-
tuu olevan ihan hienosti.

KUN HENKILÖKUNNALLA ON HYVÄ ”FIILIS”, 
MYÖS ASUKKAILLA ON HYVÄ MIELI!
ONHAN SE AIVAN UPEA ASIA, ETTÄ ME YPÄJÄLÄI-
SET PIDÄMME HUOLTA MYÖS VANHUKSISTAMME!

Sinikka Suonpää

Pakkaset lisäävät vesijohto-
putkien jäätymisriskiä. Voit 
kuitenkin pienentää riskiä 
muutamilla toimenpiteillä. 
Jos putket kaikesta huolimat-
ta jäätyvät, jätä sulatustyö 
ammattilaiselle.

Pienennä jäätymisriskiä

LVI-Tekniset Urakoitsijat 
LVI-TU ry:n toimialapäällik-
kö Arvo Ylösen mukaan put-
kissa oleva vesi alkaa jäätyä, 
kun veden lämpötila laskee 
pakkasen puolelle. Perusläm-
pö estää putkien jäätymisen.
– Varmista, että putket ovat ti-
loissa, joissa lämpötila pysyy 
plussalla.
•  Jos sisälämpötila on las-

kemassa pakkaselle, käytä 
lisälämmitintä.

•  Mikäli lumipeite on vähäi-
nen, laita putkireittien koh-
dalle tarvittaessa eristysma-
teriaalia.

•  Äärimmäisenä varokeinona 
jätä hana pienelle virtauk-
selle, sillä virtaava vesi ei 
jäädy helposti.

– Tarkista, tai tilaa huoltoliike 

tarkistamaan, että lämmitys-
järjestelmäsi toimii kunnolla.
•  Tarkista lämmitysjärjestel-

män toiminta myös vapaa-
ajan asunnolla, ja jätä tar-
vittaessa sisätilojen väliovet 
auki.

Ammattilainen apuun

Jos varotoimista huolimatta 
putket jäätyvät, niiden sulat-
taminen on syytä jättää LVI-
liikkeen tehtäväksi.

– Pahimmassa tapauksessa 
vesi jäätyessään ja laajetes-
saan rikkoo putken. Sulatta-
minen vaatii oikeita mene-
telmiä ja laitteita, jottei lisä-
vahinkoja tule. Kaikenlaiset 
lämmittelyviritykset föönistä 
avotuleen voi unohtaa, Arvo 
Ylönen sanoo. Useimmiten 
putket jäätyvät vanhassa ta-
lossa. Putkien jäätyminen on 
todennäköisempää tänä talve-
na, mikäli ne ovat jäätyneet 
aiempinakin vuosina.

– Jos uudisrakennuksen 
putki jäätyy, kyse on toden-
näköisesti rakennusvirheestä, 
Ylönen huomauttaa.

Lisätiedot
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry
Toimialapäällikkö Arvo Ylönen,  
p. 050 309 3670, arvo.ylonen@lvi-tu.fi
Viestintäasiantuntija Pipsa Hiltunen,  
p. 0400 287 939, pipsa.hiltunen@lvi-tu.fi

Jätä putkien sulatus- 
työ ammattilaiselle
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 ENNAKKOTIEDOTE
PÄÄSIÄISVALKEISTA
  31.3.2018   KLO 19:00

YPÄJÄNKYLÄN SEURAINTALOLLA,
Ypäjänkyläntie 842

Tule ja ota koko perheesi mukaan nauttimaan pääsi-
äisvalkeen loisteesta.
Tarjolla makkaraa ja nokipannu kahvia. Ypäjänkylän 
kyläyhdistys ry.

Kuusjoen-Mannisten Kinkerit
Su 11.3.2018 klo 16.30 

Tuottajaintuvalla, Koskentie 678
Sana Vesa Parikka, jonka jälkeen kahvit.

Kinkereiden jälkeen halutessasi voit pulahtaa avantoon. 
Sauna lämmin klo 18–21.

Tervetuloa kyläläiset läheltä ja kauempaankin!

Kuusjoenkulman kyläyhdistys

SAARISTON RENGASTIE - päivä
Suuren kysynnän vuoksi teemme 12.6.2018 päivä retken 
Saariston rengastielle oppaana rengastien opaskirjan tehnyt 
Lauri Hokkinen. Päivään kuuluu 7 lossi/lautta matkaa, ruo-
kailun, kahvit sekä oppaan palvelut ja matkat tehdään Vuo-
risen liikenteen linja-autolla. Koko retkipaketin hinta vain 
55 e. Mukaan mahtuu 50 henkilöä, kannattaa ilmoittautua 
mahdollisimman pian, paikat täyttyvät nopeasti.
Ilmoittautuminen ja tiedustelut numeroon 050 3636624 / 
Keijo Leppänen
Järjestäjinä Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ja Ypäjän seurakunta.

TULOSSA

ETELÄ-VIROON OSTOSMATKALLE
Hotellimatka Pärnuun pe-la 27. – 28.4.18.
Lähtö paloas. klo 5.00, paluu n. klo 23.00.

Hinta 140e/hlö (min. 30 hlö)
Käynti ”rajakaupassa”. Tark. tiedot ja ilm. viim. 18.3.

050 505 1550 Jari Sillsten  
Ypäjänkylän maa- ja kotitalousnaiset
Tupailta naistenpäivänä torstaina 8.3.2018 kello 18 
Ypäjänkylän Seuraintalolla. Ulla Somermaa esittelee 
eteerisiä öljyjä. Mahdollisuus kehon tasapainon mit-
taukseen 5 €/hlö. Muutkin kuin maatalousnaisten 
jäsenet tervetulleita. 

MAA- JA
KOTITALOUSNAISET

MAA- JA
KOTITALOUSNAISET

Ypäjän eteläiset maa- ja kotitalousnaiset
Tupailta torstaina 15.3.2018 klo 18.00 Aila Sireenillä. 
Magnetis koruja esittelee Aune Viljanen.
Tervetuloa

Ypäjän Yllätyksen lentopallojuniorit ja valmennustiimi kiittävät sponsoreitaan: OP Ypäjä, 
Feedin Oy, Lounaismaan OP kiinteistökeskus, Ypäjän Metalli Oy sekä Markku Helander

Kunnan elinvoima ei synny 
sillä, että kunnantoimistossa 
joka aamu viranhaltijat työ-
pöytänsä ääreen asettuessaan 
päättävät, että nyt luodaan 
elinvoimaa. Sen sijaan elin-
voima syntyy kylissä ja koko 
kunnassa kaikkien kuntalais-
ten, sen viranhaltijoiden ja 
luottamushenkilöiden toi-
minnasta yhdessä. Elinvoi-
maa ovat laadukkaat palvelut 
ja toimintaedellytykset niin 
kunnan asukkaille kuin yri-
tyksillekin. Se on maakun-
nan, seutujen ja yksittäisten 
kuntien välistä yhteistyötä ja 
kykyä tehdä oikeita asioita ja 
päätöksiä oikeaan aikaan.

Viime viikkojen aikana 
merkittävimmät elin- ja veto-
voimaamme vaikuttavat toi-
menpiteet ovat kouluverkkoa 
koskeva päätös ja ns. Siwa-
liikehuoneoston osto. Jälkim-
mäisellä kunta saa nyt hallin-
taansa esimerkiksi yritysten 

vastaanottotilaksi sopivan 
rakennuksen, josta voidaan 
jakaa tilaa muutamallekin 
yritykselle.

Koulumme kehittäminen 
pääsi nyt hyvään vauhtiin 
luottamushenkilöiden ennak-
koluulottomalla ja tosiasioi-
hin perustuvalla päätöksellä 
lopettaa Levän koulun toi-
minta. Taustalla ovat oppi-
lasmääriin, kunnan talouteen 
ja pedagogisiin perustuvat 
faktat. Näin etenemme kohti 
yhtenäiskoulua, millä varmis-
tetaan koulumme kyky vasta-
ta ajan vaatimuksiin. Samalla 
syntyy elinvoiman ohella tär-
keätä pitovoimaa, eli voimme 
taata tänne muuttaville asuk-
kaille hyvän palvelun koulu-
toimenkin osalta.

Molempiin, kouluun ja 
yritystoiminnan edistämi-
seen, liittyy kunnan ypäjäläi-
sille yrityksille järjestämillä 
aamukahveilla käyty keskus-

telu koulujen yrityskasvatuk-
sesta. Tulevaisuudessa kou-
luillamme on entistä parempi 
mahdollisuus vastata tähän, 
ja myös uudessa yritystilas-
sa voisivat koululaisetkin 
kokeilla pop up -yrityksen 
harjoittamista vaikkapa vain 
muutamankin päivän aikana 
kerätessään varoja esimerkik-
si retkiinsä.

Kunnan yrittäjilleen jär-
jestämät aamukahvi- ja muut 
vastaavat tilaisuudet ovat tär-
keitä monesta syystä. Niissä 
yritykset pääsevät selville, 
miten kunta voi toimia yri-
tystoiminnan edistämiseksi, 
ja miten kaavoitus- ja maan-
käyttöasiat ja monet muut 
kunnan toimivallassa olevat 
asiat vaikuttavat yritystoi-
mintaan. Samalla kunta py-
syy koko ajan tietoisena yrit-
täjien ja yritysten tarpeista ja 
suunnitelmista. Tärkeätä on 
myös yritysten keskinäinen 

verkottuminen ja tieto sii-
tä, mitä palveluita ne voivat 
toisilleen tarjota ja toisiltaan 
hankkia. Näihin tilaisuuteen 
toivomme mukaan elinkaa-
rensa eri vaiheissa olevia 
yrityksiä, ja myös yritystoi-
mintaa kuntaamme suunnit-
televia. Tavoitteena on saada 
yhteisiin keskusteluihin kaik-
kien alojen yritykset, myös 
maatalous- ja hevosalan yri-
tykset ja yrittäjät. Nämä kaik-
ki ovat meillä Ypäjällä maa-
seutuyrityksiä – maaseudulla 
kun toimimme.

Ypäjä tosiaan on maaseu-
tua – tämä käy ilmi Suomen 
ympäristökeskuksen luokitte-
lusta. Muu osa Forssan seutua 
on luokittelussa kaupunkien 
läheistä maaseutua, Ypäjä 
ydinmaaseutua. Tämä on yk-
si kuntamme eroista muihin 
– ja juuri kaikkia omaleimai-
suuteen liittyviä asioita mei-
dän on hyödynnettävä. Olen 

lyhyen ajan sisällä päässyt 
kuulemaan kahdesti tohtori 
Timo Aron esityksiä, ja hän 
on koko ajan korostanut sitä, 
kuinka niin seutukuntamme 
kuin sen yksittäisten kuntien-
kin on korostettava vahvuuk-
siaan ja omaleimaisuuttaan 
elinvoiman ja vetovoiman 
parantamiseksi. Arolla on 
vankka näkemys alueiden ja 
vetovoiman kehittämisestä. 

Meidän ei pidä kulkea ke-
hityksen mukana, vaan joh-
taa sitä. Tärkeitä vetovoima-
tekijöitä, joihin meidän on 
koetettava vaikuttaa koko 
ajan, ovat liikenneyhteydet 
ja alueen koulutustarjonta. 
OmaHämeen toivotaan myös 
olevan alueemme vetovoima- 
ja elinvoimatekijä, ja siksi 
siitäkin käytävissä keskuste-
luissa meidän on oltava aktii-
visia. Näissä suurissa asioissa 
meidän on nähtävä muutakin 
kuin taloudelliset ja hallin-
nolliset seikat. Tärkeätä on 
huolehtia arkielämän suju-
vuudesta.

Niin ikään maine on tär-
keä, ja meillä Ypäjällä on 
pystytty pitämään siitä hyvää 

huolta. Yksi hyvän maineen 
taustatekijä on hyvä ja perus-
teltu päätöksenteko sekä sen 
avoimuus ja näiden tuoma 
luottamus. Tätä parannam-
me yhä kunnanvaltuuston 
puheenjohtajan Jari Hepo-
maan aloitteesta koottavalla 
neuvottelu- tai valiokunnalla, 
jonka tulevat muodostamaan 
valtuuston, kunnanhallituk-
sen ja kaikkien valtuusto-
puolueiden ryhmien puheen-
johtajat. Kyseinen toimielin 
tulee osallistumaan asioiden 
valmisteluun. Samalla se li-
sää osallistamista, mitä kun-
nassamme on viime aikoina 
muutoinkin lisätty esimer-
kiksi kuntalaisten ja kunnan 
työntekijöiden (YT-toimikun-
ta) kuulemisilla strategian ja 
kouluasioiden valmisteluissa.

Koululaiset pääsevät nyt 
tätä kirjoittaessani viettä-
mään talvilomaansa viime 
vuosiin nähden talvisissa 
olosuhteissa. Toivotan kaikil-
le kuntalaisille mukavia ja 
aktiivisia talvipäiviä kevättä 
odotellessa.

 Markku Saastamoinen
Kunnanhallituksen pj

Yhteisellä asialla

ELINVOIMA SYNTYY TEKEMISESTÄ

Suomen vanhin mänty kasvaa 
Lapissa Raja-Joosepin tuntu-
massa. Sen iäksi on arvioitu 
noin 800 vuotta eli puun synty 
ajoittuu 1200-luvulle. On sii-
nä männyllä ikää ja terveyttä-
kin piisannut! 

Mitä tämä mänty meille 
kertoisi jos osaisi puhua? Ker-
toisiko alkukansojen vaelluk-
sen, sodat ja muut melskeet? 
Vai onko mänty vain kärven-
tynyt auringossa ja seissyt 
myrskytuulten riepottelemana 
paikoillaan, hiljaa hiiskumatta 
tutkaillut maailman menoa? 
Ei mänty varmastikaan kum-
mempia ole nähnyt, hänhän 
asuu keskellä suorämeikköä, 
eikä siellä varmaan kovin 
montaa kulkijaa ole käynyt.

Entä, mitä juttelisivat piha-
piiriemme vanhat puut? Niillä 
sitä olisikin tarinaa jos jonkin-
moista kerrottavana.

Ovat nähneet isovanhem-
piemme puurtavan peltoja rai-
vaten, että perhe sai elantonsa 
sekä pihapiiriä raivaten, että 
pääsisivät talon- ja pihapiirin 

muiden rakennusten rakenta-
mistalkoisiin. Seinäaineeksi 
on moni puupoloinen joutu-
nut, vai onkohan hän tuntenut 
ylpeyttä päästessään hirren 
virkaan?

Ovat nähneet, kuinka perhe 
kasvaa ja lapsoset kiipeilevät 
pihlajan oksistossa rakentaen 
puumajoja petäjään, keinuen 
suvituulessa koivunoksaan vi-
ritetyssä keinussaan. Hiukset 
hulmuten, pellavapäät!

Tiukan paikan tullen on 
maistettu pala petäjäistä, tok-
kopa kovin maistuvaa on ol-
lut, mutta tarpeeseen on tullut.

Joulukuussa kuusikosta va-
litaan valioyksilö, se kaikkein 
tuuhein ja suoralatvaisin yk-
silö. Hänet valitaan suureen 
tehtävään joulujuhlaa kunni-
oittamaan talon parhaimmalle 
paikalle. Hän saa ylleen ki-
malletta, punaa sekä kynttilät, 
joita lapsoset ihailevat silmät 
loistaen. Tämä tehtävä on 
kuusen korkein virka, luulisin.

Ja entäpä koivu ja juhan-
nus! Hän on nähnyt iloa ja 

rakkautta, ensisuudelman ja 
vieläpä monen runkoon on 
kaiverrettu sydämeen nimi-
kirjaimet ikuisen rakkauden 
osoitukseksi. Seuraavana ju-
hannuksena lehvästön alla 
tuuditetaan uneen pienokai-
nen.

Niin se elämä kulkee, vain 
sukupolvet vaihtuvat, mutta 
senioripuumme seisovat hie-
vahtamatta, jykevinä paikoil-
laan, juuri siinä, mihin tuuli 
lennätti pikkuisen siemenen 
aikoinaan.

Kunniakkaimman tehtävän 
puumme suorittavat viimei-
senä leposijanamme ja peitte-
lemme sen vielä arvokkaasti 
kuusenoksilla. 

Kyllä Suomalainen osaa 
pitää puistaan huolen ja kun-
nioittaa puuvanhuksia.  Kuka 
muukaan olisi viitsinyt alkaa 
tutkimaan ikivanhaa honka-
puuta rämeikön suojissa?
Love nature, Wild nature

Anne Nissinen  
kurjenkukasta

Senioripuut
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Kevätkokous 
Su 18.3.2018 klo 14:00 

Yhdistyksen kevätkokous Pertunkaaren palloilusalissa. 
Sääntöjen määräämät asiat.

Tarjolla makkaraa sekä kermamunkkikahvit.

Kaikki jäsenet päättämään yhteisistä asioista!

Hallitus

KUTSU VARSINAISEEN  
OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN
Ypäjän Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuus-
kunnan kokoukseen, joka pidetään 22.3.2018 klo 18 Ypä-
jän Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Kurjenmäentie 
2, 32100 Ypäjä. Kahvitarjoilu.

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:
1.  Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastus-

kertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätökses-
tä ja toimintakertomuksesta

2.  Päätetään edellisen tilikauden tuloslaskelman ja taseen 
vahvistamisesta

3.  Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mu-
kainen ylijäämä antaa aihetta

    •  Hallitus esittää, että tilikaudelta 2017 maksetaan vuo-
tuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 %

4.  Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen 
jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle 
edelliseltä tilikaudelta

5.  Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten 
sekä tilintarkastajien palkkiot

6.  Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja 
valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon

7.  Valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja
8.  Valitaan 2 kpl jäsenten edustajaa nimitysvaliokuntaan
Kokousasiakirjat
Kokousasiakirjat ovat jäsenten nähtävänä 1.3.2018 alkaen 
pankin konttorissa osoitteessa Kurjenmäentie 2 ja pankin 
Internet-verkkosivuilla www.op.fi/ypaja.
Ypäjällä 31.1.2018

YPÄJÄN OSUUSPANKKI
Hallitus

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Sääntömääräinen VUOSIKOKOUS 14.3.2018 kello 
13.00 Veteraanituvalla. Kahvitarjoilu 12.30 alkaen.
Käsitellään vuoden 2017 toimintakertomus ja tilit, mu-
kana Etelä-Hämeen piiristä Pentti Jolanki.
Tervetuloa!              Hallitus

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Maaliskuun 2018 toimintaa:
Sääntömääräinen kevätkokous 13.3. klo 13.00  
Veteraanitupa.
Kahvit klo 12.30, vieraana piirin pj. Pentti Jolanki.
Kirjoittajapiiri 16.3. klo 13.00 Eeva Kanniston luona,
os. Papalintie 31
Naistenpiiri 20.3. klo 13.00 Veteraanitupa
Tarinatupa 23.3. klo 13.00 Veteraanitupa
Piirin kevätkokous 26.3., Humppilassa
Hallituksen kokous 27.3. klo 11.00, Veteraanitupa
Tulossa 1.5. ohjelmallinen Vapputapahtuma Karta-
non koululla
Tervetuloa kaikki uudet ja nykyiset jäsenet mukaan!

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN  
KEVÄTKOKOUS

Sunnuntaina 1.4. klo 14.00 Veteraanituvalla.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

KOKOUSKUTSU
Isonveräjäntien yksityistien vuosikokous Mäkilässä  
su 18.03 2018 klo 14.00. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat ja päätetään sillan korjauksesta. Tervetuloa!

- 729

Sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS
Puomissa maanantaina 12.3 klo 19.00 pizzamaista-
jaisten merkeissä.
Sääntöjen määräämät asiat ja toiminnan suunnittelua.

Johtokunta
PS.  Ilmoitathan osallistumisestasi viestillä 8.3  

mennessä tarjoilun onnistumiseksi 
050 3803479/Riina

YPÄJÄN KARJALAISSEURA RY
Vuosikokous ja tupailta 

tiistaina 20.3.2018 kello 18.00 alkaen Veteraanituvalla,  
Perttulantie 7 Ypäjä.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa joukolla mukaan!
Ypäjän Karjalaisseura ry / Hallitus
Huom!  Risteily Helsinki-Tallinna 21.3 – 22. 3.2018  

kuljetus Pysäkin paikalta (ent. Matkahuolto) 
klo 14.45.

YPÄJÄN KOTISEUTUYHDISTYS RY:n
Kevätkokous 
pidetään keskiviikkona 28.3.2018 kello 18.00 alkaen 
Veteraanituvalla, Perttulantie 7, Ypäjä.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa!
Kahvitarjoilu                          Hallitus
Hallitus kokoontuu torstaina 15.3.2018 klo 18 Vete-
raanituvalla.

Levän ja Kartanonkylän yhteisen maa-alueen 
RN:o 981-878-1-0 osakkaiden kokous.
Pidetään perjantaina 23.3.2018 klo 18.30 Ypäjän 
Osuuspankin kokoustilassa.
Kokouksessa käsitellään v. 2017 tilinpäätös, valitaan 
laidunalueen asioiden hoidosta vastaava asiamies 
sekä hallitus (neljä jäsentä). Muut esille tulevat asiat.

Olavi Rassi
laidunalueen asiamies

Levän yksityistien tiehoitokunnan kokous
Pidetään perjantaina 23.3.2018 klo 18.00 Ypäjän 
Osuuspankin kokoustilassa 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat 
ja ulosottoperinnässä olevat tiemaksut. Maksuunpa-
noluettelo nähtävänä kokouksessa.
Osakkaat tervetuloa kokoukseen

Tiehoitokunnan hallitus

Ypäjän Maamiesseura ry.
VUOSIKOKOUS

Tiistaina 27.3.2018 klo 19.00 Ypäjänkylän Myllytuval-
la. Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa         Johtokunta

Ypäjän Pienviljelijäyhdistys ry:n 
vuosikokous 
Pidetään Markku Mäkeläisellä maanantaina 26.3.2018 
klo.19.00 käsitellään sääntömääräiset asiat.  

Johtokunta

Rajalahden yksityistien vuosikokous 
pidetään keksiviikkona 21.3.2018 klo 19.00 Ypäjän 
Osuuspankin kerhohuoneessa, os. Kurjenmäentie 2, 
Ypäjä.
Maksuunpanoluettelo nähtävillä Jouko Laaksolla, os. 
Rajalahdentie 93, Ypäjä.

Hoitokunnan pj. Jouko Laakso

YPÄJÄN RIISTAMIEHET RY.

Vuosikokous ma 12.3.2018 klo 19.00

Ypäjänkylän Seurojentalossa. Käsitellään sääntöjen 
määräämät ja muut esille tulevat asiat, sekä valitaan 
johtajat syksyn 2018 hirvieläinjahtiin.

Johtokunta

Vellinkimäentie yksityistien VUOSIKOKOUS 
pidetään Juha Teperillä maanantaina 9.4.2018 klo 
19.00.

Hoitokunta

Suomen Punaisen Ristin 
Ypäjän osaston  
KEVÄTKOKOUS

tiistaina 27.3.2018 kello 18.30 Veteraanituvalla.
Esillä sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa!

Hallitus

040 7010 563 / Virve 

*Vuokraamme laseja juhliisi 10€ / krt / lasityyppi 

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

 

																						
PUUTARHAKERAMIIKKA     
Lamminkulma, Koivistontie 59, Humppila pe 23.3. klo 18-20.15 
opettaja Pirjo Salo   la 24.3. klo 10-12.15  
    la 7.4. klo 10-12.15  
Kurssimaksu 39 € + polttomaksu 5 €, yhteensä 9 oppituntia. Huom! 
Omakustannekurssi, ei kuulu työkausimaksuun. Kurssinumero 110315. 
Ilmoittautuminen viim. 16.3. 

KAHVIKUPPI-TÄYTEKAKKU     
Paanan koulu, Asemakuja 1, Jokioinen to 3.5. klo 17-20 
opettaja Minna Lax   
Kurssimaksu 20 €, yhteensä 4 oppituntia. Tarvikemaksu suoraan opettajalle.  
Huom! Omakustannekurssi, ei kuulu työkausimaksuun. Kurssinro 810207. 
Ilmoittautum. viim. 27.4. 

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

Opis tos ta  ry tmiä e lämään! 
	 	 	
	 	 	

	

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO
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Futsal  ( 06 05 synt.)
Monipuolista futsalin harjoittelua sisäpelikentällä
tiistaisin ja perjantaisin 19:00 20:00
Kevätkausi: 2.1.—30.3.2018

20€ / jäsen
40€ 7 ei jäsen

Valmentaja: Veli Pekka Laukka

Yhdistyksen jäsenyys on kaikille avoin, jäsenmaksu 15€ / vuosi. Jäseneksi 
voit liittyä vuorolla, jäsentietolomakkeita saat vuorovastaavalta. 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 vapaaehtoisesti, ilman korvausta. Osa ohjaajista saa kor-
vauksen suorittamastaan liikuntavuorosta. 

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

  Osallistujia ei ole vakuutettu Yllätyksen puolesta, suosittelemme  hen-
kilökohtaisen tapaturmavakuutuksen hankkimista. 

Liikuntatapahtumia

YPÄJÄN YLLÄTYKSEN
TARJOAMAT PT-PALVELUT
Hinnat sisältävät ALV 24 %

1. RUOKAVALIO 70 €
(sis. Ruokapäiväkirjan pito, opastus, lisäravinteet)

2.  KUNTOSALIOHJAUS 60 min  60 €
(sis. Henkilökohtaisen kuntosalitreeniohjelman, opastus)

3. KUNTOSALIOHJELMAN PÄIVITYS 30 €

4. RUOKAVALIO & KUNTOSALI- 
    OHJAUS 60 min 110 €

5. 3KK/6KK/12KK  
   VALMENNUSPAKETIT; 370 € / 650v /1100 €
     (sis. Alku- ja loppumittaukset sekä kuntotestit, salitreenioh-

jelman, ruokavalion, sähköpostitukipalvelu koko valmennus 
paketin ajan, yhteistreenejä/ tapaamisia)

   –  3 kk –  6 tapaamista/treeniä
   –  6 kk – 12 tapaamista/treeniä
   – 12 kk – 16 tapaamista/ treeniä

6 LISÄTAPAAMINEN/TREENI/OHJAUS 50 €
   valmennuspaketin yhteydessä   

7. PORUKALLA KUNTOON- 
    PIENRYHMÄVALMENNUS
     4–6 hlö (sis. Alku-ja loppumittaukset sekä kuntotestit, 

ruokavalio, henkilökohtainen kotitreeniohjelma, 1krt/vko 
tapaaminen/treeni, 

    sähköpostitukipalvelu) 150 €/ hlö / 3kk

8. KAVERIVALMENNUS
     (sis. Alku- ja loppumittaukset, sekä kuntotestit, kotitree-

niohjelman yhdessä kaverin kanssa, henk.koht. ruokava-
lion, sähköpostitukipalvelu koko valmennus paketin ajan,  
6 yhteistreenejä/ tapaamisia)           260 € / hlö/ 3kk

9.  KUNTOSALIOHJAUS RYHMÄLLE 60 min 
(max.8 hlö) 10 € / hlö

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Tiedustelut ja varaukset;    Annika Määttänen 
046-9625976 
personal.trainer@ypajanyllatys.fi

Omatoimiharjoittelu 1 ja 2
Omatoimista lihaskuntoharjoittelua (liikkuvuus, kestävyys ym., EI pallopelejä!)
maanantaisin 17:00 18:30 ja lauantaisin 10:00 11:30
Kevätkausi 1.1. –26.5.2018

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
Kevätkausi 1.1—1.6.2018

40€ / jäsen
60€ / ei jäsen

Vuorovastaava: Mikko Hokka

Lasten salibandy ( 08  05 synt.)
Kuntoliikuntapohjaisia harjoituksia ja pelaamista sisäpelikentällä
keskiviikkoisin 17:00 18:30
Kevätkausi 10.1.—9.5.2018

25€  / jäsen 
 45€  / ei jäsen
Ohjaaja: Kalle Seppänen / Aleksanteri Laaksonen

Tenavien salibandy ( 11  09 synt.)
Kuntoliikuntapohjaisia  harjoituksia ja pelaamista sisäpelikentällä
maanantaisin 18:30 19:30 
Kevätkausi 8.1.—7.5.2018

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

Yllätyksen liikuntatarjontaa Pertunkaaressa

Sulkapallo
Omatoimista sulkapalloa sisäpelikentällä kaikille.
(alle 15 vuotiaat 15 vuotta täyttäneen seurassa)

keskiviikkoisin 18:30 20:00
Kevätkausi: 10.1.—23.5.2018 

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
Kevätkausi 9.1.—29.5.2018

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
Kevätkausi: 5.1.—29.5.2018

20€ / jäsen
40€ / ei jäsen

Vuorovastaava: Pertti Helander 

Lentopallo E ikäiset  ( 08 07 synt.)
Monipuolista lentopallon harjoittelua sekä pelaamista sisä-
pelikentällä. Mahdollisuus joukkue toimintaan. Joukkuepe-
laajan tulee olla jäsen.
tiistaisin 15:15 16:30  torstaisin 16:30 18:00
Kevätkausi 2.1.—19.4.2018

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 
jäsen.
tiistaisin 16:30 17:30 ja torstaisin 16:30 18:00
Kevätkausi 2.1.—19.4.2018

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
Kevätkausi: 2.1.—19.4..2018

20€ / jäsen
40€ / ei jäsen

Ohjaaja:  Mirka Kaunisto Vuorentausta

Omatoimiharjoittelu 1 ja 2
Omatoimista lihaskuntoharjoittelua (liikkuvuus, kestävyys ym., EI pallopelejä!)
maanantaisin 17:00 18:30 ja lauantaisin 10:00 11:30
Kevätkausi 1.1. –26.5.2018

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
Kevätkausi 1.1—1.6.2018

40€ / jäsen
60€ / ei jäsen

Vuorovastaava: Mikko Hokka

Lasten salibandy ( 08  05 synt.)
Kuntoliikuntapohjaisia harjoituksia ja pelaamista sisäpelikentällä
keskiviikkoisin 17:00 18:30
Kevätkausi 10.1.—9.5.2018

25€  / jäsen 
 45€  / ei jäsen
Ohjaaja: Kalle Seppänen / Aleksanteri Laaksonen

Tenavien salibandy ( 11  09 synt.)
Kuntoliikuntapohjaisia  harjoituksia ja pelaamista sisäpelikentällä
maanantaisin 18:30 19:30 
Kevätkausi 8.1.—7.5.2018

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

Yllätyksen liikuntatarjontaa Pertunkaaressa

PORUKALLA KUNTOON –  
Pienryhmävalmennus
Pienryhmävalmennusta
esim. TYKY-porukalle tai kaveriporukalle.
Haluatko parantaa kuntoasi ja keventää oloasi?
Liikkua porukassa?
Nauttia raikkaasta ilmasta?
Muuttaa elämäntapojasi ja voida hyvin?

Tämä on juuri sinulle tarkoitettu.
3 kk intensiivinen pienryhmävalmennus esim. Kaveri-
porukalle, Työporukalle jotka haluavat liikkua yhdessä 
ja parantaa (työ)hyvinvointiaan ja motivoida toinen 
toisiaan liikunnan ja yhdessä olon kautta.
Valmennuspaketti 4–6 hlö porukalle sis;
–  kuntotestit,
–  alku-ja loppumittaukset,
–  henkilökohtainen ruokavaliosuun-

nitelma sekä kotitreeniohjelma
–  1krt/vko yhteistreenit. (12 treeniä/3kk)
–  sähköpostitukipalvelu
Valmennuksen hinta 150€/hlö/ 3kk
Jos olet motivoitunut, periksiantamaton ja innostunut 
saat takuulla vastinetta rahoillesi. 
Ota rohkeati yhteyttä niin sovitaan tapaaminen poru-
kallenne!
Tehdään juuri teidän porukalle sopiva treenipaketti.
Ryhmäliikunnanohjaaja, Personal Trainer
Annika Määttänen
046 962 5976
personal.trainer@ypajanyllatys.fi  

KAVERIVALMENNUS
esim. Kaveruksille tai pariskunnille
Haluatko parantaa kuntoasi ja keventää oloasi? 
Liikkua kaverin kanssa? 
Nauttia raikkaasta ilmasta? 
Muuttaa elämäntapojasi ja voida hyvin?
Tämä on juuri teille tarkoitettu. 
3 kk intensiivinen kaverivalmennus esim. Kavereille, 
pariskunnalle jotka haluavat liikkua yhdessä ja pa-
rantaa (työ)hyvinvointiaan ja motivoida toinen toisi-
aan liikunnan ja yhdessä olon kautta. 

Kaverivalmennus pitää sisällään;
–  kuntotestit, 
–  alku-ja loppumittaukset,
–  henkilökohtainen ruokavaliosuunnitelma  

sekä kotitreeniohjelma kaverin kanssa
–  6 treeniä / 3kk)
–  sähköpostitukipalvelu koko valmennuksen ajan
Valmennuksen hinta;  260€ / hlö/ 3kk
Ryhmäliikunnanohjaaja, Personal Trainer
Annika Määttänen
046 962 5976
personal.trainer@ypajanyllatys.fi  

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

Keskustan Perttulan py:n
sääntömääräinen vuosikokous pidetään 
Veteraanituvalla ma 16.4.2018 klo 19.00.
Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
 

Johtokunta kokoontuu klo 18.00.
Tervetuloa.                                            Johtokunta
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YPÄJÄN KUNTA JÄRJESTÄÄ 

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
TORSTAINA 15.3.2018

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

AVOIN PERHEKERHO KIRJASTOLLA
Maaliskuun lopussa on jo pääsiäinen.

•  2.3.2018  askarrellaan munia ja tipuja
•  9.3.2018  noitia liikkeellä
• 16.3.2018  kylvetään pääsiäisruoho
• 23.3.2018  virvon varvon vitsoja
• 30.3.2018  PITKÄPERJANTAI. Ei kerhoa

Kerhoon ovat tervetulleita perhepäivähoitajat, 
isovanhemmat, isät ja äidit lasten kanssa.  
Osallistumismaksu 2 € / perhe sisältää välipa-
lan.
Lisätietoja: 040-8403411/Aulikki

Tervetuloa mukaan!

Koululaisten iltapäivätoimintaan hakeminen  
lukuvuonna 2018–2019
Toiminta on tarkoitettu vuosiluokkien 1–2 oppilaille, sekä 
erityisopetuksessa oleville oppilaille. Toimintaa järjestetään 
kirjaston yläkerrassa jokaisena koulupäivänä (ma–pe) klo 
13.00–16.30, jos osallistujia on vähintään viisi. 
Osallistumismaksuna peritään 65 euroa/kk. Jos lapsi käyttää 
palvelua säännöllisesti enintään 10 päivänä kalenterikuu-
kaudessa, osallistumismaksuna peritään 35 euroa/kk. 
Hakuaika päättyy 20.4.2018. 
Hakulomakkeita saa kunnan verkkosivuilta, kunnanviras-
tosta tai iltapäivätoiminnasta. Lomakkeen voi palauttaa 
kunnanvirastoon.
Tiedustelut varhaiskasvatusjohtajalta: 050 574 7744

Sivistyslautakunta

IKÄIHMISILLE OHJAUSTA JA NEUVONTAA
Palveluohjauksen päällikkö Marjatta Palojärvi tavattavissa 
Ypäjän palvelukeskuksessa Rauhalantie 1   
klo 12–15 seuraavina aikoina
ma  5.3.2018
ma  9.4.2018
ma 14.5.2018
ma 11.6.2018
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

YPÄJÄN KUNNAN LEIRI
 2.–6.7.2018 

KOKEMÄEN PITKÄJÄRVELLÄ
Leirin on tarkoitettu 7-14-vuotiaille Ypäjän kunnassa 
asuville. Kunta tarjoaa veloituksettoman yhteiskulje-
tuksen Pitkikselle ja takaisin Ypäjälle. Lajitutustumiset 
ja päivä Yyterissä kuuluvat kunnan tarjoamana leirin 
ohjelmaan. Mukana ohjaamassa on Ypäjän kunnan 
ohjaajia. 

Ohjelmassa on monipuolista liikuntaa ja  
lajitutustumisia mm. 
• Uintia
• Parkouria
• Tiimirata
• Elämyksiä vesillä
• Frisbeegolfia
• Vaijerirata
• Ohjelmapisteitä 
• Päivä Yyterissä Seikkailupuisto Huikeessa

Lisätietoja saat: 
Pitkiksen nettisivuilta www.pitkissport.net 
sekä Instagramista @pitkissport,   
Facebookista @PitkisSportOriginal ja Youtubesta liikufi.
  
MIKÄ ON PITKIS-SPORT-LIIKUNTALEIRI?
LiikUn järjestämä Pitkis on 7–14-vuotiaille tarkoitettu 
liikunnallinen telttaleiri, joka kerää vuosittain yli 1500 
lasta liikkumaan ja viihtymään kivassa seurassa. Pitkik-
sellä on mukana 48 eri lajia. Pitkis on Suomen suurin 
joka vuosi järjestettävä monipuolisuusleiri. Jokainen 
leiriläinen tutustuu oman lajin lisäksi vähintään kolmeen 
muuhun lajiin. Leiri on järjestyksessään jo 55.

ILMOITTAUTUMINEN JA LEIRIN HINTA
25.5. mennessä www.pitkissport.net  Lisätietoa LiikUn 
Porin toimistolta 02 529 6600. Leirin hinta Ypäjäläisille 
on 148 € sisältäen: ohjauksen, ruokailut, yleisohjel-
man, leirituotteen ja vakuutuksen. 

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 
Avoinna myös kuukauden toisena lauantaina, maa-
liskuussa 10.3. kello 11–14. 
Poikkeavia aukioloaikoja maaliskuussa: 
Kiirastorstaina 29.3. avoinna kello 11–14,
pitkäperjantaista pääsiäismaanantaihin suljettu.   
Hyvää pääsiäistä!
YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMAN 
toiminta on päättynyt vuoden 2017 lopussa.
MAALISKUUN NÄYTTELY
”RUISLEIPÄ – Suomalainen ruisleipä nyt ja ennen”. 
Sarka-museon tuottama ja toteuttama kiertonäyttely 
esittelee ruisleivän historiaa ja nykyisyyttä.
LUKUPIIRI 
Lukupiiri  kokoontuu sunnuntaina 25.3. kello 17–19 
pääkirjaston näyttelytilassa. Luemme edelleen Suomi 
100-teoksia, vuorossa on 2000-luku. Käsityönkin voi 
ottaa mukaan.  Kahvitarjoilu.
LIIKUNTAVÄLINEITÄ KIRJASTOSTA
Lumikenkiä, kahvakuulia, kävelysauvoja, selättimiä, 
fitness-säkkejä, rinkkoja… hae lainaan ja kokeile, 
mikä sopii sinulle! Esillä myös liikunta-aiheista kirjal-
lisuutta.

Tervetuloa kirjastoon!

YPÄJÄN YLLÄTYKSEN JUMPPA-
TARJONTA PERTUNKAARESSA
8.1. – 31.5.2018

MAANANTAISIN:
AAMUJUMPPA klo 10.00–11.00:
Tunti sopii kaikille niin ensikertalaisille kuin konkareillekkin, 
tunnilla jokainen tekee oman kuntotasonsa mukaan. Tunnin 
teema vaihtuu 3-4 vko välein. Tunneilla käytetään keppejä, 
käsipainoja, kuminauhoja ja steplautaa jne. osana lihaskun-
toharjoitelua mahdollisimman monipuolisesti. Tunti pidetään 
salissa/peilisalissa.

TENAVAJUMPPA klo 16.30–17.20:
2013-2010 syntyneet, tunneilla harjoitellaan 
kehonhallintaa ja kehontuntemusta sekä pe-
rusliikuntataitoja, 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 konkareillekkin, 
tunnilla jokainen tekee oman kuntotasonsa mukaan. Tunnin 
teema vaihtuu 3-4 vko välein. Tunnilla käytetään kahvakuulaa 
osana lihaskuntoharjoittelua mahdollisimman monipuolisesti.
Tunti pidetään peilisalissa. *

KAHVAKUULAMIX 2 klo 19.00–20.00: 
Tunti sopii kaikille niin ensikertalaisille kuin konkareillekkin, 
tunnilla jokainen tekee oman kuntotasonsa mukaan. Tunnin 
teema vaihtuu 3-4 vko välein. Tunnilla käytetään kahvakuulaa 
osana lihaskuntoharjoittelua mahdollisimman monipuolisesti. 
Tunti pidetään peilisalissa. *

KESKIVIIKKOISIN;
TOIMINNALLINEN KAHVAKUULA   
klo 18.00–19.00:
Tunti sopii kaikille niin ensikertalaisille kuin 
konkareillekkin, tunnilla jokianen tekee 
oman kuntotasonsa mukaan. Tunnin teema 
vaihtuu 3-4 vko välein. Tunnilla käydään 
kahvakuulailun perusliikkeitä ja tekniikoita läpi (esim. etuhei-
lautus yms.). Tunnille voi tuoda omia kuulia mukaan. *
*Kahvakuulatunneille ennakkovaraukset peilisalin oven ulko-
puolella olevaan lappuun/  
sähköpostiin; personal.trainer@ypajanyllatys.fi tai  
FB-sivun; Annikan Personal Trainer- ja ryhmäliikuntapalvelut 
viestikentän kautta edellisen viikon sunnuntaihin mennessä.

TORSTAISIN;
AAMUJUMPPA  klo 10.00–11.00:
Tunti sopii kaikille niin ensikertalaisille 
kuin konkareillekkin, tunnilla jokainen te-
kee oman kuntotasonsa mukaan. Tunnin 
teema vaihtuu 3-4 vko välein. Tunneilla 
käytetään keppejä, käsipainoja, kuminau-
hoja ja steplautaa jne. osana lihaskunto-
harjoitelua mahdollisimman monipuolisesti. Tunti pidetään 
salissa/peilisalissa.

OHJATTU KUNTOSALI;  klo 16.45–17.45:
Tunti sopii kaikille jotka ovat kuntosa-
liohjauksesta kiinnostuneita vaikka ei-
vät koskaan olisi salilla käyneet, mutta 
miettivät että haluaisivat aloittaa salilla 
käynnin. Tunnilla opastetaan kuntosali-
laitteiden 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 konkareillekkin,  tunnilla jokai-
nen tekee oman kuntotasonsa mukaan. 
Tunnin teema vaihtuu 3-4 vko välein. 
Tunneilla käytetään keppejä, käsipaino-
ja, 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 käy useammalla tunnilla! :)

ESI- JA PERUSOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN
Syksyllä 2018 perusopetuksen ensimmäiselle luokalle il-
moitetaan vuonna 2011 syntyneet lapset ja esiopetukseen 
vuonna 2012 syntyneet lapset.
Esiopetukseen ilmoittaudutaan tiistaina 6.3.2018 klo 15 – 17 
Ypäjän kunnantalolla. 
Perusopetukseen 1. luokalle tulevien oppilaiden ilmoittau-
tuminen on tiistaina 6.3.2018 
klo 15 – 16 Perttulan koululla ja Ypäjänkylän koululla.

LUKUVUODEN 2018 – 2019 TYÖ- JA LOMA-AJAT
Syyslukukausi ti 14.8. – pe 21.12.2018 
syysloma ma 15.10. – su 21.10.2018 (vko 42)
lomapäivä pe 7.12.2018 
Kevätlukukausi ke 2.1. – la 1.6.2019 
talviloma ma 18.2. – su 24.2.2019 (vko 8)
pääsiäisloma pe 19.4. – ma 22.4.2019 
SIVISTYSLAUTAKUNTA


