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Kansainvälisyyttä ja vauhtia Ypäjällä

Ypäjä as, Aronkorventie
Maatilakeskus, jossa useita
rakennuksia.
As.rak 5h+k+psh+s+wc+at,
n. 145/210 m2. Keskuslämmitys öljyllä, takka, leivinuuni. Erill verstas/työ- ja
varastorak. sekä pihasauna
ja autokatos. Hieno piha,
paljon koristepuita ja -pensaita. Rakennukset ja koko
miljöö huoliteltuja. Määräala n. 7.000 m2.
H. 128.000 €. k 14707123

Ypäjä as, Ypäjänkyläntie
Yksikerr, puurak talo, jota laaj rem 1990 luvulla.
2h+k+psh/wc+ lämm et ja
terassi, 80 m2. Erill sauna-/
verstasrak, vierasmaja.
Kunnan vesi, sähkö-/puulämm T. 1.720 m2.
H. 54.500 €. k 14685983

Ypäjä, Jyvämäentie

Kenttäratsastuksen Pohjoismaiden ja Baltian mestaruuskilpailut järjestettiin Ypäjällä
16.-19.8.2018. Kisoihin osallistui yhteensä 84 hevosta
ja ponia. Joukkueet tulivat
Tanskasta, Norjasta, Ruotsista, Virosta ja Suomesta.
Näiden lisäksi kilpailuissa oli
avoin luokka Pohjoismaiden
ja Baltian ulkopuolelta tuleville urheilijoille. Myös tuomareita saapui ympäri maail-

maa Ypäjälle. Hevoskilpailut
moninkertaistavat Ypäjän
kävijämäärät. ”Tänä kesänä esimerkiksi jo pelkästään
Finderbyissä kävi noin 3000
vierailijaa ja heti Finnderbyjen jälkeen kisaviikoilla sadat
hevoset kilpailivat Ypäjällä.
Kilpailijoiden lisäksi Ypäjälle saapuvat kilpailijoiden
tukijoukot. Kesällä on ollut
paljon myös leirejä”, Hevosopiston markkinointi- ja

viestintäkoordinaattori Erja
Andersson kertoo.
Hevosopiston toimitusjohtaja Pauliina Mansikkamäki
kehotti perjantain avajaispuheessaan kisaajia paitsi ratsastamaan taidokkaasti myös
pitämään hauskaa. Ilmassa
olikin käsin kosketeltavaa
jännitystä ja kilpailuhenkisyyttä, kun Siittolanmäellä
kisattiin kenttäratsastuksen
mestaruuksista. PM-kisojen

yhteydessä järjestettiin myös
Nuorten hevosten Festivaali,
jossa 3-7-vuotiaat nuoret hevoset kilpailivat koulu-, esteja kenttäratsastuksessa. Kisavieraat kuvailivat kilpailujen
ilmapiiriä kansainväliseksi,
mukavaksi ja jännittäväksi.
Seuraavan kerran Hevosopistolla kisataan syyskuussa
7.–9.9.2018 Suomenratsujen
kuninkaallisten merkeissä.
Kuninkaallisissa kilpaillaan

koulu- ja esteratsastuksissa.
”Hauskaa katsottavaa ovat
ainakin Suomenhevosten
Kür-kilpailut, joissa on musiikillista kouluratsastusta ja
joita on helppo seurata vaikkei muuten hevosmaailmaa
tuntisi hyvin”, Andersson
vinkkaa ja toivottaa tervetulleeksi kisoihin niin ypäjäläiset kuin muut vierailijat
Inka Stormi

Kaksi as.rakennusta, vanha
karja-/var.rak. ja peltoa.
Uudempi rak 1983, käsittäen 2h+k+khh+psh/wc+
s+kellarikerros. Vanhempi rak -37, 2h+k+wc ja
avoullakko. Molemmissa
sähkölämm ja tulisijoja.
Kunnan vesi. Hevosopistolle
n. 2,5 km. T. 1,1 ha.
H. 78.000 €. k 14724955

Ypäjä, Kallenpolku 3 B
V. 1989 rak luhtitalon
2-kerr asunto. 1h+kk+psh/
wc+s+vh, 39,5 m2. Tilava,
las eteläparveke. Hienossa kunnossa!. Vapautuu
vuokralaiselta 1.9. Hv. 90 €.
H. 42.000 €. k 13537146

Ypäjä, Pappilanmäentie 8A

Parturi-kampaamo Outi Perho

Tiiliverh, yksikerr, asumaton paritalokiinteistö. Avok+
oh+mh+psh/wc+s, 47 m2.
Var takka, lämm. talt.otto,
kunn.tekn. Erill ulkovarasto.
Edull asumista!
H. 87.300 €. k 13159515
www.oikotie.fi

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

www.parturikampaamooutiperho.ﬁ

Sorat, murskeet, sepelit, multa
Velj. Nuoritalo

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

0400 533 739, 0400 321 314 • www.vnoy.fi • info@vnoy.fi
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Jani Himanen | 050 521 0489
www.perinnepelti.fi

Haketusta sopivasti

Haketuspalvelu Laaksonen

puh. 0400 823 977

KUIVAA KOIVUKLAPIA
kotiin toimitettuna

HUOLLOT JA
KORJAUS

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

PUHELIN:

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

Tiedustelut Pasi Uusitalo
puh. 040 709 2482 tai
pasi.uusitalo@pp.inet.fi.

MYYDÄÄN
Iso rivitalokaksio 72 m2
Ypäjän keskustassa, Naiminpolku 6. Asuntoon kuuluvat
lämmin ja kylmä varasto sekä
autokatospaikka. Lämmitys
kaukolämmöllä ja huoneistokohtainen ilmastointi. Vesi
ja sähkö kulutuksen mukaan.
Hp. 129 000 €.
Tiedustelut puh. 044 567 0925.
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DIAKONIAPÄIVYSTYS YPÄJÄN
SEURAKUNTAKODILLA

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:
Päätoimittaja:
Sisko Nurminen
Maarit
Anttila
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
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
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

toimintaa syyskuussa

Su 2.9.

k lo 10 Messu Parikka, Saukkola. Kirkon jonka jälkeen 50-vuotta ripille päässeiden
tapaaminen srk-kodilla kahvittelun ja kuulumisten merkeissä
Ma 3.9. Päiväkerhot alkaa
klo 10–14 Vaaliluettelo nähtävillä kirkkoherran virastossa
Ti 4.9.
klo 15–19 Vaaliluettelo nähtävillä kirkkoherran virastossa
klo 18 Siionin Kannel lauluilta srk-kodilla
Ke 5.9. klo 8–12 Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjojen vastaanotto kirkkoherran virastossa
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
klo 13 Palvelukeskuksen hartaus
To 6.9.	klo 8–12 Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjojen vastaanotto kirkkoherran virastossa
klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla
Pe 7.9.
klo 18 Nuortenilta sumpussa
Su 9.9. klo 10 Messu Pentti Lehto, Saukkola
Ma 10.9. klo 8–12 Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjojen vastaanotto kirkkoherran virastossa
Ti 11.9. klo 18 Lauluilta kaikille srk-kodilla
Ke 12.9. klo 8–12 Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjojen vastaanotto kirkkoherran virastossa
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
To 13.9. klo 8–12 Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjojen vastaanotto kirkkoherran virastossa
klo 18 Laulusiskot srk-kodilla
Pe 14.9. klo 13.30 Lasten lauluhetki srk-kodilla
klo 15.30 Veisuu Veljet srk-kodilla
klo 18 Isoskoulutus sumpussa
Su 16.9. klo 10 Sanakirkko Parikka, Tapio Laurila
Ma 17.9.	klo 8–16 Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjojen vastaanotto kirkkoherran virastossa
Ke 19.9. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
To 20.9. klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla
Pe 21.9. klo 16.30 Rippikoulun 2019 aloitus srk-kodilla
klo 18 Nuortenilta srk-kodilla
Su 23.9. klo 10 Messu Parikka, Saukkola, Gideonin kirkkopyhä
Ke 26.9. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
To 27.9. klo 18 Laulusiskot srk-kodilla
Pe 28.9. klo 13.30 Lasten lauluhetki srk-kodilla
klo 15.30 Veisuu Veljet srk-kodilla
klo 18 Isoskoulutus sumpussa
Su 30.9.	klo 10 Mikkelinpäivän lasten kirkko Parikka, Saukkola, Moisander. Nuoriso-ohjaajan
työhön siunaaminen sekä isosten

Evankeliumijuhla

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
Lokakuun
Ypäjäläinen
ilmestyy
Toukokuun Ypäjäläinen ilmestyy
26.9.2018.5.5.2016.
Lehteen
tarkoitettu
torstaina
Lehteen
tarkoitettu
on toimitetaianeisto aineisto
on toimitettava
kuntava
kunnantalolle
26.4.2016
nanvirastoon
viimeistään
maaklo
12.00 mennessä.
nantaina
17.9.2018 klo 15.00.

Marraskuun 2018
Kesä-heinäkuun
2016Ypäjäläinen
Ypäjäläinen
ilmestyy 2.6.2016.
31.10.2018.
ilmestyy

Vuosikokouksessa, jonka jäseniä on kuvassa, päätettiin osaston virallinen toiminta lakkauttaa ensi
vuonna, jotta voidaan keskittyä tekemiseen.

Seurakunnan asiat
kirkkoherra
Vesa Parikka

Ypäjällä on pidetty Evankeliumijuhlia n. 140 kertaa! Aikoinaan Ypäjä oli
vahvaa evankelista seutua.
Tuo perinne on vähentynyt mutta jatkunut niin
pitkään, että perintees-

tä voidaan puhua. Tänä
vuonna vieraana oli Etelä-Hämeen piirin toiminnanjohtaja Henri Haataja.
Hän mainitsi saarnassaan
kaikille sopivat neljä kristityn ominaisuutta: viisa-

us, oikeudenmukaisuus,
kohtuullisuus ja rohkeus.
Niillä pääsee eteenpäin.
Juhlassa seurakuntakodissa meitä oli 35.
Vesa Parikka

keskiviikkoisin klo 10.00 – 11.30
sekä torstaisin klo 15.00 – 16.00.
Päivystystä ei kuitenkaan ole torstaina 13.9. sillä suunnittelen
osallistuvani Kirkon diakoniapäiville Lahdessa.
Yhteystietoni on: diakonissa Terhi Hakala-Vappula,
puh. 040 - 553 6362 terhi.hakala-vappula@evl.fi

KULTAISEN IÄN SYKSYN 2018
TOIMINTAKAUSI ALKAA

erho kokoontuu parillisten viikkojen
torstaipäivinä klo 11.00 –13.00.
Ohjelmarunko: alkuhartaus, lounas, ohjelma, lähtökahvit.
Tarjoilusta peritään 5,00 €.
Omien työntekijöiden lisäksi kerhossa käy satunnaiskulkijoita.
torstaina 6.9. Yhteislauluja laulattaa Riikka Jaakkola
torstaina 20.9. Jumpataan Mari Krapin tahdissa
Tervetuloa mukaan toisten pariin, jolla vaan aika sopii.
Meillä ei Ikää ei kysytä eikä ole passin tarkastusta.

YPÄJÄNKYLÄN DIAKONIAPIIRI
Syksyn toiminta alkaa.
Ensimmäinen kerta pidetään poikkeuksellisesti
Ypäjänkylän Myllyntuvan kahviossa tiistaina 25.9. klo 12.
Ota mukaan pitkä ja paksu rahapussi,
sillä jokainen maksaa tämän kerran kahvitarjoilun ja
jauhot omasta pussistaan puhtaana emännän käteen.
Kerho jatkuu sitten lokakuussa normaalisti
Seuraintalon takkatuvassa. Tervetuloa mukaan!

KESKIVIIKKORUOKAILUN
TOIMINTASYKSY ALKAA
Ypäjän seurakuntakodilla keskiviikkona 5.9. klo 11.30.
Lounaan hinta on 5.00 €.
Tervetuloa syömään!

Haluaisitko kerhonohjaajaksi???
Nyt se on mahdollista. Jos olet 15-vuotias tai vanhempi.
Saat itse päättää minkälaisen kerhon haluat järjestää
esim. Kokkikerho, liikuntakerho. Kerho on tarkoitettu 8–12
vuotiaille. Jokaisesta kerhokerrasta saa pienen palkkion.
Tehtävään koulutetaan. Hommasta saat myös todistuksen,
josta on hyötyä tulevaisuudessa esim. lukiosta voi saada
kursseja hyväksiluettua.
Lisätietoja saa:
Nuorisotyönohjaaja
Juha Puhtila
040 148 4108
juha.puhtila@evl.fi
Ota rohkeasti yhteyttä
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Uusi alku Ypäjänkylän Rukoushuoneella
Ypäjänkylän
Rukoushuone
Humppilantien alkupäässä on
saanut uuden elämän, kun yksityishenkilö on ostanut sen
omaan käyttöönsä. Rukoushuoneella on ollut vuosittain muutamia tapahtumia mutta alkuvuosista niiden määrä on vähentynyt. Ypäjänkylän paikallisen
osaston jäsenet ovat pitäneet
talosta huolta. Vuonna 2004
kunnostettiin talkoilla talon katto ja tehtiin ulkovuoraus. Siinä
tehtävässä muiden ohella olivat
varsinkin Reijo Vuorentausta ja
Erkki Tuomonen.
Alun perin talo on rakennettu
n. vuosina 1906-1910 työväentaloksi. Käyttöön talo otettiin

1910-luvun alussa. Suomen lehdistössä 1917 talo tuli tunnetuksi Venäjän armeijan kasakkaosaston kasarmina. (Upseerit olivat majoitettuina muissa
taloissa). Venäläisten läsnäolo
taisi kaiken kaikkiaan rauhoittaa
tilannetta. Eräs ypäjäläinen oli
vuorokauden talossa silloin vangittuna mutta nimismies sai hänet vapautettua, kun asianosainen suostui allekirjoittamaan
lakkolaisten vaatimuslistan.
Myöhempinä vuosina torpparilaki vähensi osallistumista
työväenyhdistyksen toimintaan
ja siksi yhdistys päätti laittaa
talon myyntiin huutokaupassa 18.5.1937. Evankeliumiyh-

Kuvassa Rukoushuone kesäkuussa 2018 (kuva Maurits Hietamäki)

distyksen Ypäjänkylän osasto
huusi sen vain 7950 markalla.
Mutta korjaukseen käytettiin 60
000 markkaa. Vihkijäisjuhla oli
16.6.1938. Läsnä olivat SLEYn
K. V. Tamminen ja Ypäjän kirkkoherra A. F. Salminen.
Rukoushuoneella on ollut
monien vuosien ajan aktiivista
toimintaa: hartaustilaisuuksia,
kursseja, opintopiirejä, yhteisiä
kokoontumisia ja nyt viimeisinä
vuosina opiston juhla elokuussa
ja keväällä jumalanpalvelus.
Paikallinen yhdistys ei ole
Rukoushuonetta omistanut,
vaan Suomen Luterilainen
Evankeliumiyhdistys, joka päätti tänä vuonna luopua rakennuksesta.
Omistaja on aloittanut talon
ja pihan kunnostamistöitä perheen asuinkäyttöön, joten talo
on saanut nyt uuden vaiheen,
uuden alun. ”Tarkoituksena on
tehdä muutto Porvoosta Ypäjälle. Talo on päässyt aikalailla
painumaan saveen, joten isoja
nostotöitä ollaan aloittelemassa.
Lisäksi tontilla ei ole lainkaan
vesiä, joten liittymää on odoteltu tontille jo pari kuukautta,
ehkä se sieltä vielä saadaan.
Paljon on remontoitavaa.” kertoo talon uusi omistaja Raija
Taskinen.
Rukoushuoneesta ja talon
runsaan sadan vuoden ajasta

via vaihtoehtoja. Päivänkakkara
olisi hieno ja valoisa kukka,
mutta se voisi ehkä olla liian
tyypillinen valinta. Päätin, että
kyllä se on sittenkin kissankello. Ehdotan sitä. Kissankello on
herkkä ja kaunis kukka. Se kukkii kauan ja pitkin kesää, koko
Suomelle kaikille tasapuolisesti aina Tunturi-Lappia myöten.
Kissankelloja on ollut nähtävillä
ja saatavilla myös Ypäjänkylän
muut mitä tahansa.
Lähetin ehdotukseni niin, että lähetin kirjeen kissankellolle, jossa oli seuraavia ajatuksia.
Ilokseni sainkin lukea lainattuja
otteita lähettämästäni viestistä Kotimaa – lehden sivuilta
(2.8.18).
”Kirje kissankellolle.” Muistan sinut jo kaukaa. Näytät varsin vaatimattomalta ja huomaamattomalta.
Et pidä
ääntä itsestäsi, vaikka sinulla on
aina oma kello mukanasi. Mistä

sitten sinut parhaiten tunnistan?
Tietysti siitä, että olet usein pää
kallellasi ja katselet alhaalta
päin kaikkea muuta. Äänetön
kauneus puhuttelee. Et suuria
pyydä. Huomaan senkin, että
otat luontevasti paikkasi ja kasvat missä vain.
Nyt kun jälleen päin olen
ohimennen kissankelloja vilkuillut. Huomaan, että on niitä
aivan täyspäisiä, suoraryhtisiä
ja taivastakin kohti tähyileviä
kelloja olemassa.
Sitä kyllä näin jälkeenpäin
olen miettinyt, että missä se kissa sitten piileskelee? Se tietysti seuraa ja kulkee uskollisesti
Ypäjän keskustassa sen ystävällisen ja yhden vapaaehtoisen
ruokkijansa ja huolenpitäjänsä jälkiä seuraten. Molemmat
taitavat olla luonteeltaan aivan
samanlaisia. Ystävällisyys puhuttelee!
En tainnut sitten ihan vääräs-

Vuoden maisemateko haussa
Maa- ja kotitalousnaiset etsivät
vuoden 2018 maisematekoa
kilpailulla. Kilpailussa valitaan
alueellinen ja valtakunnallinen
maisemateko. Ilmoittautumisaika päättyy syyskuun lopussa.
Nyt on siis loppukirin aika.
Kilpailun teema on ’Laita
hyvä kiertämään’. Tänä vuonna painotetaan kierrättämisen
ja uudelleenkäytön merkitystä.
Laita hyvä kiertämään -teemalla maisemateossa ei synny
jätettä. Tämä on onnistunut esimerkiksi hyödyntämällä kierrätettyjä rakennusmateriaaleja
tai viemällä ylimääräiset rakennustarvikkeet kierrätykseen. Kasvillisuuden osalta
raivaustähteet on hyödynnetty
energiana ja niittotähteet vaik-

kapa katteena ja kuivikkeena,
vieraslajien tähteet on varastoitu ja hävitetty huolellisesti sekä
istutuksissa on voitu käyttää
jaettuja taimia ja siirrettyä kasvillisuutta. Ja tärkeää on muistaa, että yhdessä tekeminen ja
oleminen, hyvinvointimme,
sopii myös Laita hyvä kiertämään –teemaan.
Kilpailuun voi osallistua
pienellä tai isolla teolla. Pääasia on, että hakemuksessa
osoitetaan, mitä hyvää teko
on tehnyt maisemalle. Kilpailu järjestetään nyt neljättä
kertaa. Etelä-Suomen alueella
mukana on kuusi maakuntaa:
Etelä-Karjala, Kanta-Häme,
Kymenlaakso,
Pirkanmaa,
Päijät-Häme ja Uusimaa. Kus-

takin maakunnasta valitaan
maakunnallinen maisemateko
ja ne lähtevät myös kisaamaan
valtakunnallisesta tittelistä.
Maa- ja kotitalousnaisten
maisema-asiantuntijat vastaanottavat kuvauksia, kuvia ja leh-

Nyt kun kesä mennyt on, syksy saapuu...
Syyskauden lauluillat; srk-kodilla
Siionin Kanteleen -lauluilta alk. ti 4.9. klo 18.00
Lauluilta kaiken ikäisille n. kerran/ kk alk. ti 11.9. klo 18.00
Kuorotoiminta;
LAULUSISKOT to 13.9. klo 18.00 ja
VEISUU VELJET pe 14.9. klo 15.30.
LASTEN LAULUHETKI pe 14.9. n. klo 13.30 alk. (n.7v.–8v. alk.)
Harjoitukset alkusyksyllä joka toinen viikko, (parittomat viikot)

Nuorten musiikkihetki myös mahdollinen.
Kesälauluilloissa käynneille SUURET KIITOKSET !!
ILOISTA SYYSKAUTTA JOKAISELLE !

Myös te uudet laulajat olette tervetulleita toimintaan mukaan.!
Tiedustelut 040-1465274 / kaija.saukkola@evl.fi

Vuoden 1968 rippikoululaisten 50-vuotistapaaminen

Alttaritaulun takana on lahjoittajan nimi ja virren säkeistö:
Ypäjänkylän Rukoushuoneelle
siunausta toivottaen, 31.5.1967
Rauha Salo.
’Suo, että sanas kirkkaana
saa keskellämme kaikua.
Ja kautta sukupolvien
suo soida nimes kiitoksen.’
(Edellisen virsikirjan numero 462:9)

saattaa monella olla kerrottavaa, joten tietoja siitä otetaan
mielellään vastaan.
Vesa Parikka

Kirje kissankellolle
”Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat: eivät ne työtä
tee, eivätkä kehrää. Kuitenkin
minä sanoin teille: ei Salomo
kaikessa loistossaan ollut niin
vaatetettu kuin yksi niistä.”
Näin Jeesus julistaa meille Vuorisaarnan rinteiltä.
Kirkon pää-äänenkannattaja,
Kotimaa – lehden kesäkisassa etsittiin tänä kesänä lukijoiden suosikkia kedon kukkien
joukosta. Ehdolla oli seitsemän
tuttua kukkaa: ahdekaunokki,
keto-orvokki, päivänkakkara,
hiirenvirna, kissankello, särmäkuisma ja niittyleinikki.
Huomasin kyllä aiemmin
kukkasuosikin etsinnän olevan
olemassa, mutta sitten jo välillä
unohdinkin koko jutun. Kunnes
myöhään vastauspäivän iltana
luin, että vielä oli pari tuntia
aikaa kesäkyselyyn vastata.
Mietin hetken, mitä minä ehdottaisin? Katselin edessäni ole-

YPÄJÄN SRK/ MUSIIKKITYÖ

sä olla. Kissankello otti oman
osansa. Kotimaa – lehden lukijat äänestivät kissankellon ketokukkien suosikiksi. Mitä tästä
sitten voisin päätellä? Kannattaa
siis herkällä tunnolla kuunnella
myös sitä sisäistä ääntänsä, joka
saattaa soida muutenkin hiljaa
sisimmässämme.
Päivän motto kuuluu: Vuorisaarna 6:luku jatkuu: ”Älkää siis
murehtiko huomisesta päivästä,
sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin
päivälle oma vaivansa.”
Kannattaa katsella myös kedon kukkia, jospa vielä löytyisi
jokin kukka, joka kukkisi meille, vielä syyskuussakin.
Terhi Hakala-Vappula
diakonissa
MAA- JA
KOTITALOUSNAISET

tileikkeitä maisemateosta, työn
tekijöistä ja perusteluita maisematyön merkityksestä. Kilpailuaika päättyy 30.9.2018.
Alueellinen voittaja valitaan
loka-marraskuussa ja valtakunnallinen marraskuussa 2018.

Lisätietoja: www.maajakotitalousnaiset.fi/vuodenmaisemateko
Etelä-Karjala: J ohanna Laari-Günther, 040 7727 993,
johanna.laari-gunther@maajakotitalousnaiset.fi
Kanta-Häme: Katriina Koski, 040 1488 220,
katriina.koski@maajakotitalousnaiset.fi
Kymenlaakso: Johanna Laari-Günther, 040 7727 993,
johanna.laari-gunther@maajakotitalousnaiset.fi
Pirkanmaa:
Jutta Ahro, 040 5444 899,
jutta.ahro@maajakotitalousnaiset.fi
Päijät-Häme: K
 atriina Koski, 040 1488 220,
katriina.koski@maajakotitalousnaiset.fi
Uusimaa:
Auli Hirvonen, 0400 864 494,
auli.hirvonen@maajakotitalousnaiset.fi

Kokoontuminen sunnuntaina 2.9.2018 klo 10.00 Ypäjän kirkossa, jossa messu, jonka jälkeen kahvitarjoilu sekä vapaamuotoista kuulumisten vaihtoa seurakuntakodilla.
Tervetuloa tapaamaan vanhoja tuttuja sekä muistelemaan
kuluneen 50 vuoden aikaisia tapahtumia.
PS. Varaathan mukaasi kahvirahan 7 euroa. Löytyisikö joltain myös
tyttöjen rippikoulun yhteiskuva, ottakaapa mukaan.

Toimeksisaaneina: Jari V. (050-325 1214) ja
		
Esa M. (040-900 4157)

EHDOKASASETTELUA KOSKEVA KUULUTUS
Ypäjän seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23
luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 18.11.2018 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2019 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 15 jäsentä kirkkovaltuustoon
KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun on ehdokas,
1) joka viimeistään 17.9.2018 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,
2) joka on konfirmoitu viimeistään 17.9.2018, ja joka
täyttää 18 vuotta viimeistään 18.11.2018
3) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,
4) joka ei ole vajaavaltainen
5) 
joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,
6) joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.
Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 17.9.2018 kello 16.00
mennessä kirkkoherranvirastoon, joka on avoinna ke 5.9,
to 6.9, ma 10.9, ke 12.9 ja to 13.9 klo 8–12 sekä 17.9.2018
kello 8-16.00.
Kirkkoherranviraston osoite on: Papalintie 1b13, 32100
Ypäjä.
Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on
saatavana kirkkoherranvirastossa ja verkkosivuilta info.
seurakuntavaalit.fi.
Ypäjä 30.5.2018
Ypäjän seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Heikki Levomäki

KUULUTUS ÄÄNIOIKEUTETTUJEN LUETTELOSTA
Ypäjän seurakunnassa toimitetaan 18.11.2018 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon.
Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille maanantaina 3.9.2018 kello
10–14 ja tiistaina 4.9.2018 kello 15–19 kirkkoherranvirastossa, osoite Papalintie 1b13, 32100 Ypäjä.
Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty
kaikki viimeistään 18.11.2018 16 vuotta täyttävät kirkon
jäsenet, jotka on 15.8.2018 merkitty tämän seurakunnan
läsnä oleviksi jäseniksi.
Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty
pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva
merkintä on luettelossa virheellinen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä
6.9.2018 kello 16.00 mennessä kirkkoherranvirastoon,
osoite Papalintie 1b13, 32100 Ypäjä
Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 1.10.2018
pidettävässä kokouksessaan.
Ypäjä 30.5.2018
Ypäjän seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Heikki Levomäki
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Ypäjän kunta on uusinut Pertunkaaren lihaskuntovälineet
välineet ovat kaikkien käytössä – mukavia kuntoiluhetkiä!

Hyrsynkulmalla esitettiin
lavatanssikuvaelma
Heinäpoutien aikaan 1.7. Hyrsynkulmalla järjestettiin kuvaelma entisaikojen tanssiehtoosta. Viime kesänä rippikoulusta
päässyt pieni koulutoimikunta
suuntasi tanssilavalle, kun kerran lupa oli saatu! Kuvaelma
heijasteli kulmakunnan omalta
tanssilavalta muistettuja sattumia ja peilasi samalla sen
aikaiseen nuorisokulttuuriin.
Esitys pohjautui karjalaistaustaisen Unto Monosen säveltämään ja sanoittamaan musiikkiin. Hyvä niin, sillä tämä
tyylivalinta on saanut paljon
kiitosta yli pitäjärajojen. Somerolaisen Monosen kuolemasta
tuli kuluneeksi viisikymmentä
vuotta samalla viikolla kuin
kuvaelma esitettiin.
Meininki oli tietenkin vähän
toisenlaista puolisen vuosisataa
sitten, kun itse maestro soitti
Hyrsyn Lavalla. Maaseudulla
elettiin voimakasta kehityskautta ja nuoria oli paljon. Nyt
lavalle nousi lähes Itse Mononen reuhka päässä ja tapaili
uusia melodioita kitarallaan.
Koskettavan tunnelman loihti
asiansaosaava Santakankaan

orkesteri Kaijan herkillä tulkinnoilla. Suvisella tanssilavalla
kun oltiin, tunnelma liikutti.
Tuntui uskomattomalta, että joku oli hankkinut televiision ja
pannut piahtosta lypsävän korkeelaitaseen töllöttimen takia.
Tieto ulkomaailmasta kiinnosti. Nahkatakkiset kellonmyyjät
löysivät tiensä hyvin joutuisasti putkaan, kun järjestysmies
ilmaantui paikalle. Takinliepeessä killui naapurin papan
nauris ja sitten mentiin. Paltan
pojalla kävi kauppa ja hyvä tavara tuppasi loppumaan kesken
ehtoon. Hintavaakin oli, mutta
tokihan sitä piti pikkusen kulauttaa. Pienessä maistissa uskalsi päästä liki ja ihan saatolle
asti! Isännäksi oli aikomus,
mutta ilman kunnon emäntää
se tuskin luonnisti, haku oli siis
päällä. Konstit olivat monet,
retostellakin piti, että mukamas autolla tänne tuli. Uskottavuutta lisättiin niin että bensa
oikein löyhkäsi. Ilman kunnon
tappeluita ei kyllä selvitty. Napit lentelivät ja takit oli savessa
mutta pienen kyräilyn jälkeen
lyötiin taas kättä päälle. Kui-

tenkin piti keksiä kaikenlaista
kun oikein harmitti.
”Käyvöö miun tyttöö koittelemmaa”. Touhu toppasi
kummasti, kun viimeisen valssin jälkeen pyöränkumi olikin
tyhjänä. Mutta jalankin pääsi, kun mentävä oli. Voi sitä
rinnan jyskytystä että oikein
helmat tärisi, kun ratsumiehet
tulivat kirkolta lavalle. Kiiltävät saappaat ja kaikki! Puhuivat ihan omaa murrettaan,
kaukaa kun olivat palvelukseen
tulleet. Mutta nuorena kieli onkin sama ja asia ymmärretään
puhumattakin. Tanssatessa tuli
hiki eikä deodoranttia vielä ollut keksitty, ilman sitäkin pärjättiin. Selvisi hyvin ketä on
lehmäpaikasta. Aamuksi taas
lypsylle ja sitten heinäpellolle.
Katsastettiin siinä ennen kotjapäin lähtöö vielä heinälato,
jos vaikka ovat saaneet vettä
ennen korjuuta. Ja mitä vielä
kuiviahan ne oli, niin että oikein pölly! Mitäköhän siitäkin
seuraa?
Arvoisa yleisö, olemme aivan häkeltyneitä. Istumapaikkoja ei kaikille ollut, näyttä-

VALIO KUNTA
Valtiovarainministeriö julkaisi
elokuussa ehdotuksensa valtion vuoden 2019 talousarvioksi. Sen mukaisesti kuntien
valtionosuuksiin kohdistuvat
leikkaukset pienentävät tuota
rahapottia ensi vuonna yhteensä lähes 400 miljoonaa euroa,
mikä on historiallisen suuri
pudotus. Kaksi suurinta yksittäistä tekijää leikkauksissa
ovat hallitusohjelman linjaukset, joissa valtionosuuksiin
ei tehdä perinteistä indeksikorotusta, minkä lisäksi valtion ja kuntien välinen yleinen
kustannustenjako tarkastettiin.
Suomeksi linjaukset tarkoittavat, ettei valtio kompensoi
yleistä peruspalveluiden ja
lakisääteisten tehtävien hoitamisesta aiheutuvaa kustannusten nousua kunnille, vaan
näiden tulee sopeuttaa omaa
olemistaan ja toimintaansa.
Lisäksi kuntataloutta kurittaa
myös nk. kilpailukykyvähennys, jossa valtio muun muassa
jättää tilittämättä kunnille sen
rahallisen osuuden, jonka se
laskennallisesti näkee kunnassa säästetyn kiky-sopimuksen
mukaisissa työnantajakuluissa

ja -maksuissa. Näitä on toki
luvattu kompensoida kikykauden loputtua vuodelle
2020, mutta tähän hätään ne
eivät ehdi.
Edellä mainitusta indeksikorotusten jäädytyksestä huolimatta kuntien toimintamenoihin kohdistuu ensi vuonna
kova kasvupaine. Yleisten
kustannustenkasvun lisäksi kasvua tapahtuu erityisesti palkkakustannuksissa, kun
valtakunnalliset neuvottelijat
sopivat kunta-alan palkkojen
yleiskorotuksista 1.5.2018
(1,25 %) ja samassa yhteydessä jo seuraavasta korotuksesta
1.4.2019 (1,0%) lukien. Näiden lisäksi 1.1.2019 toimeenpannaan paikallinen 1,2 prosentin suuruinen järjestelyerä,
josta Ypäjällä päätetään aikanaan. Näihin korotuksiin ei
kunnissa oltu osattu varautua
riittävällä puskurilla. Lisäksi
on arvioitu, ettei taannoin julkisen sektorin työntekijöiltä
kiky-sopimuksella leikattuja
lomarahoja ole riittävästi huomioitu ennakonpidätyksessä.
Vuoden 2018 veronpalautukset lienevätkin palkansaajalle

iloinen yllätys, mutta työnantajalla ne tuntuvat taloudessa.
Myös kuntien muut verotuotot
kehittynevät tänä vuonna hieman ennustettua huonommin.
Kaiken kaikkiaan kuntien
taloudellinen liikkumavara alkaa olla varsin karu. Kunnan
meneillään olevan vuoden osavuosikatsaus osoittaa toimialoilta kohtuullista kulukuria,
mutta n. 500 000 euroa alijäämäiseksi arvioitu taloutemme
tuskin kääntyy lopulliseen tilinpäätökseen mennessä viime
vuoden tapaan positiiviseksi.
Tästä johtuen on tärkeää, että
nyt syksyllä kunnan hallinnossa ja toimielimissä laadittavassa vuoden 2019 talousarviossa
teemme edelleen etupainoisia
korjausliikkeitä kunnan kulurakenteen tasapainottamiseksi,
noudatamme hyvän taloudenpidon varovaisuusperiaatetta
ja ennakoimme kaikin käytettävissä olevin keinoin edelleen
kuntakentän epävarmuutta –
jota näyttää riittävän.
Yt.
Sam Vuorinen
vt. kunnanjohtaja
Ypäjän kunta

Anitta Ronkainen, Seppo Lonnakko, Pekka Moisander, Lauri Heikkilä (puuttuu kuvasta),
Riitta Pyykkö, Sirkka Reittonen, Rauno Kantee, Juhani Heikkilä, Pirjo Liipola

möäkin jouduttiin siirtämään
ja tuuli haittasi niin, ettei ääni
tahtonut kantaa. Siitä huolimatta nauru raikasi ja taputettavaa riitti. Kahvituksen puolella kuului tämän tästä ”Muistaks sää sitä ja tunsiks sää
sen”? Hyvä juttu. Ikivihreät
tangot jäivät korviin soimaan
ja niin kuin aikaisemmin kerrottiin, ilman haitaria ei ole
lavatansseja. Ei ole ja niinhän
se soi varmoissa käsissä, kuten
luvattiin.
Lämmin kiitos meiltä jokaiselta Teille jokaiselle.
Hyrsynseudun
Kyläyhdistyksen
koulutoimikunta
plsta Riitta Pyykkö

Leidit lavalla, aivan kuin
ikätoverina ennen vanhaan

Ratsuväessä oli tanssimiehiä
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Vieterissä on voimaa

Työpaja Vieteri sijaitsee Ypäjän keskustassa, Muuntajantiellä.

Ypäjän kunnan työpaja Vieteri
on toiminut Ypäjällä vuodesta 2016. Työpaja Vieterin tavoitteena on aktivoida nuoria
ja muita työttömiä työelämän
pariin ja auttaa heitä tunnistamaan omia vahvuuksiaan. Työpajalla tapahtuukin monenlaista: maalaus-, verstas- ja ompelimotiloissa tehdään esimerkiksi tilaustöitä kuntalaisille.
Lisäksi Vieteri on koordinoinut
senioripalveluiden tuotteistamista.
”Kun työtön työnhakija on
ollut yli 300 päivää työttömänä,
hän voi päästä työpajatoimintaan mukaan”, työpajaohjaaja
Matti Syrjälä selittää. Vieterin
toiminta voidaan jakaa kahteen
osaan: kuntouttavaan työhön
ja työkokeilutoimintaan. Jokaiselle asiakkaalle suunnitellaan
sen hetkiseen tilanteeseen sopiva toimintamuoto. Kuntouttavalla työllä tarkoitetaan 1-4
päivää viikossa tapahtuvaa toimintaa, jolla pyritään vahvistamaan henkilön työvalmiuksia.
Työkokeilut tehdään puolestaan yhteistyössä Forssan TEtoimiston kanssa. Työkokeilu

tapahtuu viitenä päivänä viikossa kolmen kuukauden ajan.
Tämän jälkeen on vielä mahdollista jatkaa työkokeilua toisella kolmella kuukaudella
Työpajatoiminnalla on tarvetta; Tilastokeskuksen mukaan huhtikuussa 2018 työttömiä työnhakijoita oli Suomessa
yhteensä 254 601, joista 79 888
henkilöä oli ollut työttömänä
yli vuoden. Kanta-Hämeessä
työttömiä oli yhteensä 7138,
joista 2210 oli ollut yli vuoden
työttöminä (Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme 04/2018,
Ely-keskus). Edellisvuotena
Vieterissä oli yhteensä 31 asiakasta, joista 12 henkilöä oli
alle 29-vuotiaita.
Työttömyys on laskenut
Ypäjällä 22 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kuitenkin
Ypäjällä oli vielä 79 työtöntä
työnhakijaa tämän vuoden huhtikuussa. (Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme 04/2018,
Ely-keskus.) Työllisyysasteen
nostamisella on merkittäviä
taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia: ”Jos yksikin nuori
saadaan eteenpäin ja veron-

maksajaksi, vuosipalkkani on
melkeinpä maksettu”, Matti
Syrjälä toteaa. Syrjälä myös
jatkaa: ”Taloudellisia vaikutuksia vaikeampi on mitata
sosiaalisia merkityksiä. Täällä
solmitaan uusia sosiaalisia suhteita, mikä on yksilön hyvinvoinnin kannalta erittäin tärkeää. Niistä on kuitenkin vaikea
osoittaa taloudellista hyötyä.”
Työpaja Vieteri tekee monenlaista yhteistyötä. ”Tiivis
yhteistyö Forssan TE-toimiston, sosiaaliohjaajan ja työpajan kanssa on erittäin tärkeää.
Teemme myös hyvää yhteistyötä etsivän nuorisotyön ja
Ypäjän nuorisotoimen kanssa”,
työsuunnittelija Kirsi Sainio
toteaa. Lisäksi Ypäjän kunta ostaa Jokioisten kunnalta
asiantuntijapalveluita, jotka
sisältävät ohjausta ja ohjauksentukemista, ja esimerkiksi
vanhuspalveluiden tuotteistaminen tehdään yhteistyössä
SPR:n kanssa.
Vieterin toiminta on yhteisöllistä. Esimerkiksi Vieterissä laitetaan ruokaa ja tehdään
kädentöitä yhdessä. Työpajan
asiakkaat voivat avustaa myös
työpajan teknologian, kuten
verkkosivujen, kehittämisessä. Sainio myös kertoo käyneensä mm. asuntonäytössä ja
Kelassa työpajalaisten kanssa.
Samoin työnhakua tuetaan eri
tavoin: Vieterissä voi tulostaa,
kopioida ja skannata työn- ja
opiskeluhakuihin liittyviä materiaaleja. Työpajan asiakkaita
tuetaan monin tavoin, mutta
myös kannustetaan oma-aloitteisuuteen. Syrjälä toteaa, että
työssä ”pitää olla tiukka mutta
reilu”.
Senioripalveluiden tuot-

teistaminen on otettu hyvin
vastaan Ypäjällä. Siinä vanhuksia avustetaan esimerkiksi
kauppa- ja apteekkikäynneissä
ja ehkäistään vanhusten yksinäisyyttä. Suunnitelmissa on
laajentaa palvelua myös pihatöiden tekemiseen. Palvelu
on tarkoitettu kotona asuville
vanhuksille. Ajatus on lähtöisin Vieteristä. Tällä hetkellä
aiemmin Vieterin asiakkaana
ollut Kirsi Vahala työskentelee
tehtävässä Suomen Punaisen
Ristin palkkaamana.
Lisää Vieterin toiminnasta
voi tiedustella työpajaohjaajalta Matti Syrjälältä ja työsuunnittelija Kirsi Sainiolta. Vieterissä järjestetään myös pihakirppiksiä ja muuta toimintaa;
tervetuloa!

Työpajasta löytyi
ammatti

Kirsi Sainion tahti on ollut huima. Hän aloitti Vieterissä kuntouttavassa työssä joulukuussa 2016. Siitä pari kuukautta
myöhemmin Kirsi aloitti työsuunnittelijan työt Vieterissä.
Muutokset ovat tapahtuneet
nopeasti, mutta Kirsi on viihtynyt työssään hyvin. ”Silloin
joulukuussa 2016 ajattelin hakea eläkettä, enkä edes kuvitellut uutta ammattia. Mutta
tällä hetkellä viihdyn hyvin
työssäni. Työni on joustavaa ja
voin tehdä sitä kuntoni mukaan
mahtavien työkaverien kanssa”, Kirsi kertoo. Eikä tässä ole
vielä kaikki. Huhtikuussa 2017
Kirsi aloitti työvalmennuksen
erikoisammattitutkinnon FAKTIAssa ja valmistui tänä keväänä. Kirsin toiveissa on, että
kouluttautuminen toisi mukanaan lisääntyneen ammattitai-

Nuorten aamuissa
kokeillaan yhdessä
myös erilaisia
harrastuksia,
kuten kalastusta.
Kuva: Päivi Lahti

don lisäksi palkankorotuksen.
Kirsi opiskeli yhdessä Päivi
Lahden kanssa. Päivi työskentelee sekä Ypäjän että Jokioisten nuorten aamupäivien
vetäjänä. Tapaamisia nuorten
kanssa on molemmissa kunnissa kerran viikossa ja siellä opetellaan arjenhallinnan
ja elämäntaitoja sekä haetaan
työ- ja opiskelupaikkoja. ”Esimerkiksi päivärytmiä ei välttämättä ole, vaan yöt valvotaan
ja päivät nukutaan. Laitamme
ruokaa, leivomme ja kokeilemme uusia harrastuksia yhdessä.
Opastan myös ansioluetteloiden sekä työ- ja opiskeluhakujen kanssa. Arjen taitojen harjoittelu ja päivärytmin saaminen on tärkeää”, Päivi kertoo.
Päivi oli itse pitkäaikaistyötön, kun hänen työvalmentajansa ehdotti hakemaan työvalmennuksen opiskelupaikkaa.
”Sain FAKTIAn opiskelupaikan, mutta sitten ilmenikin,
etten voi opiskella työvalmennuksen erikoisammattitutkintoa, jos en ole samanaikaisesti
töissä. Soitin Matille [Ypäjän
Vieterin työpajaohjaaja] ja pääsin harjoittelijaksi Vieteriin.
Aloitin palkattomalla harjoittelulla keväällä 2017, lokakuussa

aloitin työt Jokioisten kunnassa
ja joulukuussa Ypäjällä. Tänä
keväänä valmistuin työvalmentajaksi yhdessä Kirsin kanssa
ja nyt olen töissä kaksi päivää
viikosta Jokioisilla ja toiset
kaksi Ypäjällä”, Päivi muistelee vaiherikasta vuottaan.
Nuorten aamupäivissä käy
kahdesta kuuteen 17-29-vuotiasta nuorta. Nuorten tulee olla
työpajan kirjoilla päästääkseen
mukaan. ”Työvoimatoimiston aktiivisuunnitelmassa voi
kertoa haluavansa työpajatoimintaan ja näin nuori pääsee
halutessaan myös nuorten aamupäiviin”, Päivi selittää.
”Nuoret ovat motivoituneita. He ovat paikalla jo ennen
aamukahdeksaa. Siitä tietää,
että teemme oikeita asioita
nuorten aamupäivissä”, Päivi
kertoo. Päivin työnkuvaan kuuluu myös yksilöllinen alku-,
väli- ja loppuseuranta. Nuoria
on lähtenyt niin työ- kuin opiskeluelämään, mutta silloinkin
vielä Päivi pitää yhteyttä nuoriin. ”Meillä on täällä mahtavia
nuoria. He ovat ottaneet minut
hyvin vastaan ja tykkään työstäni”, Päivi päättää.
Inka Stormi

Ikäihmisten mölkyn heiton kunnanmestaruudesta kisattiin
Ypäjän kunnan mölkyn heiton
mestareita leivottiin 17.8.2018
palvelukeskuksen piha-alueella. Päivä oli sään puolesta erinomainen. Ainoa mikä oli merkille pantavaa, oli osallistujien
vähäinen määrä kilpasarjassa.
Parempi mahdollisuus oli tietysti päästä mitalin makuun.
Tämä perinteinen ikäihmis-

ten sarjan kilpailu sai kuitenkin
uudet mestarit, joista kuitenkin
viimevuoden mestari naisten
kilpasarjassa uusi mestaruutensa, eli Irma Jalosen taito heitoissa ei ollut huonontunut viime vuoden kisasta. Hän päihittti suvereenisti kilpasiskonsa.
Miesten kilpasarjassa Markku
J. Honka vei voiton saadessaan

Yleisö seurasi mestaruuskisoja palvelutalon pihalla

yllätyshaasteen kisaan mukaan
tulosta. Tarkkakätisyys toi mestaruusmitalin hänen käteensä
tämän vuoden kisassa.
Palvelukeskuksen asukkaista tämän vuoden mestaruuskisoihin osallistui aktiivisimmat
erittäin runsaslukuisesti. Heille oli kunto-ohjaaja laittanut
kaksi heittopaikkaa. Kisa käy-

tiin kahdessa sarjassa. Istuen
heittäjät sekä seisten heittäjät.
Jokaisessa sarjassa oli runsaasti
kilpailijoita.
Kunnanmestaruus kisojen
järjestäjinä toimivat tänäkin
vuonna Eläkeliiton Ypäjän yhdistys sekä Hyvinvointikuntayhtymä.
Teksti: Keijo Leppänen

YPÄJÄN KUNNAN MÖLKKYMESTARIT 2018:

Kilpasarja
Naiset: 1. Irma Jalonen, 2. Lahja Kare, 3. Anja Kulmala
Miehet: 1. Markku J. Honka, 2. Keijo Leppänen
Palvelukeskuksen asukkaiden kunnanmestarit:
Seisten heittäjät: 1 . Markku Ahola, 2. Matti Levomäki,
3. Aarne Koski.
Istuen heittäjät: 1 . Mandi Kedonperä, 2. Anna-Liisa Palonperä, 3. Hilkka Helenius

Kunnan mestarit 2018 Markku J.Honka ja Irma Jalonen
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Hippo-kisat Ypäjän
urheilukentällä 17.8.2018
Hippo-yleisurheilukilpailut kisailtiin
124 osallistujan voimin aurinkoisessa
säässä Ypäjän urheilukentällä.
Leikkimielisiin kisoihin sai osallistua kaikki
alle 13 -vuotiaat ja lajeina oli juoksu,
pituus-hyppy ja pallonheitto. Ypäjän
Yllätys ry hoiti toimitsijatehtävät. Kiitos
kaikille osallistujille ja paikalla olleille.

ta 10,42, 3) Santeri Paloposki 10,95, 4) Aapo Nummila
11,44, 5) Eeli Nykänen 11,78,
6) Niklas Ruusiala 11,92, 7)
Teemu Aaltonen 12,05, 8) Miro Koski 12,23, 9) Joona Reittonen 12,82, 10) Juho Mäkeläinen 13,29, 11) Daniel Rautio 13,64, 12) Lauri Hakamäki
14,18, 13) Eero Vihervirta
14,24, 14) Eetu Kouva 15,55,
15) Kuutti Jaakkola 18,05.

P7-8 pituushyppy: 1) Eino
Korpela 313, 2) Aapo Nummila 311, 3) Santeri Paloposki
272, 4) Eeli Nykänen 258,
5) Niklas Ruusiala 256, 6)
Tapio Vuorentausta 249, 7)
Miro Koski 237, 8) Daniel
Rautio 227, 9) Teemu Aaltonen 211, 10) Eero Vihervirta
190, 11) Joona Reittonen 180,
12) Lauri Hakamäki 176, 13)
Eetu Kouva 160, 14) Kuutti
Jaakkola 128.

TULOKSET:
T4 ja nuoremmat 40 m:
1) Josefiina Luoto 14,25, 2)
Taika Kaunisharju 14,66, 3)
Viola Salminen 15,17, 4) Sofi
Auvinen 15,89, 5) Ada Harjula 16,65, 6) Jessica Niinimäki
16,68, 7) Emma Rautiainen
17,04, 8) Janna Mäkeläinen
19,56, 9) Erin Laine 19,85,
10) Elli Heikkilä 21,09, 11)
Elsa Lehtinen 24,04, 12) Pihla Männikkö 29,99, 13) Iina
Rautiainen 33,02, 14) Elena
Mattila 37,08, 15) Taimi Männikkö 38,67, 16) Milla Ritanotko 39,25,17) Viena Salminen 44,82.
P4 ja nuoremmat 40 m:
1) Toivo Niemelä 11,18, 2) Luka Valkama 11,28, 3) Patrick
Valkama 11,30, 4) Kasper Nylander 11,68, 5) Viljami Äijälä
12,32, 6) Elias Puhakka 12,56,
7) Joona Hyvönen 12,99, 8)
Leevi Sandbacka 13,17, 9)
Väinö Tasala 13,25, 10) Aatos Suoranta 13,98, 11) Verneri
Äijälä 15,99, 12) Viljami Höykinpuro 16,75, 12) Leevi Tikka
16,75, 14) Eino Marttila 17,76,
15) Eemil Mattila 21,14, 16)
Peetu Honkonen 28,25, 17)
Sebastian Forsman 28,87, 18)
Penjami Koski 37,40.
T5-6 40 m: 1) Karoliina Rämö
9,28, 2) Veera Valkama 9,46,
3) Minea Viljanen 9,47, 4) Elli
Suoranta 9,58, 5) Minea Lindstedt 9,73, 6) Silja Seppänen
10,05, 7) Aino Vilhonen 10,06,
8) Nessa Kuivamäki 10,30, 9)
Aino Honkala 10,70, 10) Siiri
Forsman 11,74, 11) Iina Koski 12,04, 12) Emma Lehtinen 12,75, 13) Sohvi Forsman
13,06, 14) Venla Höykinpuro
18,01.

P5-6 40 m: 1) Wiljami Järvinen 8,15, 2) Eevertti Luoto
9,07, 3) Jonne Kaunela 9,12, 4)
Anton Sivula 9,29, 5) Sampo
Reunanen 9,41, 6) Peetu Koski
9,58, 7) Samu Auvinen 10,07,
8) Tuukka Oksanen 10,22,
9) Miro Nieminen 10,47, 10)
Pentti Paloposki 10,61, 11)
Kaapo Nylander 10,96, 12)
Elias Toivonen 11,77, 13) Petro Koski 12,82, 14) Valtteri
Venäläinen 14,53.
P5-6 pallonheitto: 1) Wiljami Järvinen 15,89, 2) Peetu
Koski 15,07, 3) Anton Sivula
14,10, 4) Eevertti Luoto 13,85,
5) Pentti Paloposki 10,37, 6)
Kaapo Nylander 10,05, 7) Samu Auvinen 8,06, 8) Jonne
Kaunela 7,97, 9) Petro Koski
6,58, 10) Valtteri Venäläinen
6,42, 11) Miro Nieminen 5,77,
12) Sampo Reunanen 5,70, 13)
Akseli Laine 5,17, 14) Tuukka
Oksanen 4,43, 15) Elias Toivonen 3,92.
T7-8 60 m: 1) Minja Kaunisharju 10,56, 2) Emma Honkala 11,06, 3) Aada Nummila 11,42, 4) Stella Reittonen
11,99, 5) Ellen Sivula 12,09, 6)
Senna Kaunela 12,43, 7) Melina Mäenpää 12,73, 8) Katariina Rämö 12,91, 9) Heta Nykänen 13,12, 10) Eeva Paloposki
13,35, 11) Lilli Sandbacka
13,95, 12) Netta Jussila 14,14,
13) Vilja Puhakka 14,53, 14)
Amanda Venäläinen 14,77, 15)
Sanni Jussila 15,19, 16) Adele
Venäläinen 16,45, 17) Emmi
Reittonen 17,17.
T7-8 pituushyppy: 1) Minja Kaunisharju 321, 2) Aada
Nummila 280, 3) Emma Honkala 271, 4) Senna Kaunela
229, 5) Ellen Sivula 227, 6)
Heta Nykänen 226, 7) Netta
Jussila 216, 8) Melina Mäenpää 214, 8) Katariina Rämö
214, 10) Eeva Paloposki 213,
11) Sanni Jussila 196, 12) Lilli
Sandbacka 191, 13) Amanda
Venäläinen 173, 14) Vilja Puhakka 171, 15) Emmi Reittonen 156, 16) Adele Venäläinen
147.

T5-6 pallonheitto: 1) Aino
Vilhonen 8,09, 2) Karoliina
Rämö 7,47, 3) Elli Suoranta 5,80, 4) Nessa Kuivamäki 5,73, 5) Minea Lindstedt
5,64, 6) Minea Viljanen 5,54,
7) Venla Höykinpuro 5,42, 8)
Silja Seppänen 5,04, 9) Aino Honkala 4,84, 10) Veera
Valkama 4,73, 11) Iina Koski
4,59, 12) Emma Lehtinen 3,90,
13) Sohvi Forsman 3,35, 14) P7-8 60 m: 1) Eino Korpela
10,21, 2) Tapio VuorentausSiiri Forsman 2,32.

T9-10 60 m: 1) Emmi Mäkitalo 9,05, 2) Camilla Ruusiala
10,41, 3) Jessi Niemi 10,45,
4) Venla Reittonen 10,83, 5)
Meeri Perho 11,07, 6) Sohvi Kaven 11,42, 7) Josefiina Ruusiala 11,56, 8) Emilia

MAA- JA
KOTITALOUSNAISET

Ypäjänkylän maa- ja kotitalousnaiset:
toiminta syyskuussa
Männikkö 11,69, 9) Venla
Hakamäki 11,83, 10) Mimosa
Lindstedt 12,19, 11) Siiri Paloposki 12,23, 12) Minttu Jokinen 13,97, 13) Saga Sivula
14,29.
T9-10 pituushyppy: 1) Jessi
Niemi 329, 2) Emmi Mäkitalo
315, 3) Camilla Ruusiala 298,
4) Saga Sivula 293, 5) Venla
Reittonen 291, 6) Sohvi Kaven 289, 7) Josefiina Ruusiala
270, 7) Meeri Perho 270, 9)
Venla Hakamäki 269, 10) Mimosa Lindstedt 233, 11) Siiri
Paloposki 228, 12) Minttu Jokinen 159.
P9-10 60 m: 1) Lauri Mynttinen 9,76, 2) Sauli Kaven
10,67, 3) Samuel Kallus
11,20, 4) Santeri Rämö 11,39,
5) Nikolai Frolov 11,48, 6)
Verne Jaakkola 11,89, 7) Edvin Tuomonen 39,20.
P9-10 pituushyppy: 1) Lauri
Mynttinen 332, 2) Voitto Huhtala 284, 3) Sauli Kaven 279,
4) Eeli Reittonen 278, 5) Verne Jaakkola 260, 6) Nikolai
Frolov 254, 7) Samuel Kallus
247, 8) Santeri Rämö 242, 9)
Edvin Tuomonen 196.

Tupailta torstaina 13.9.2018 kello 18 Seuraintalon
Kutomakammarissa.

AVOIN KESKUSTELUTILAISUUS
YPÄJÄNKYLÄN SEURAINTALOLLA

SUNNUNTAINA 16.09.2018 klo 14:00
Toimikunta kokoontuu klo 13:00
Päivän aiheena kyläsuunnitelman päivitys, eli keskustelemme kylän tulevaisuuteen liittyvistä asioista.
Päätökset asioista tehdään marraskuun syyskokouksessa.

YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

SÄÄNTÖMUUTOKSISTA
YPÄJÄNKYLÄN SEURAINTALOLLA
SUNNUNTAINA 16.09.2018 klo 15:00
Kokouksen asiana on päättää kyläyhdistyksen sääntöihin tehtävistä muutoksia, johtuen mm. aktiivijäsenien vähyydestä, eli helpottaa yhdistyksen toimintamahdollisuuksia.
Kahvitarjoilu
Tulevia tapahtumia: S
 yyskokous marraskuun aikana.
Joulumyyjäiset 9.12.

MAA- JA
KOTITALOUSNAISET

YPÄJÄN ETELÄISET MAA- JA
KOTITALOSNAISET

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Syyskuun 2018 toimintaa:
Hallituksen kokous tiistaina 11.9.2018 klo 11.30 Veteraanituvalla, jonka jälkeen
Kuukausitapaaminen tiistaina 11.9.2018 klo 13.00
OP-kerhohuoneessa os. Kurjenmäentie 2. Vieraana
klo 14.00 psykologi Reijo Kauppila Tampereelta. Jokioisten yhdistysestä myöskin vieraita.
Naistenpiiri tiistaina 18.9.2018 klo 13.00 Veteraanituvalla.
Tarinatupa tiistaina 28.9.2018 klo 13.00 Veteraanituvalla.

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Muistin tehostaminen tiistaina 11.9.2018 klo 14.00
OP-kerhotilassa os. Kurjenmäentie 2.
Mielenkiintoinen luento, jonka pitää tamperelainen
valtiotieteen tohtori ja psykologi Reijo Kauppila. Tilaisuudessa myydään Kauppilan kirjoittamia kirjoja
edulliseen 15 € hintaan (kaupassa 25-30 €).
TERVETULOA KUUNTELEMAAN!

VUOSIKOKOUS
Veteraanituvalla tiistaina 18. syyskuuta klo 19.00.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Johtokunta kokoontuu klo 18.00. Suunnitellaan tulevaa
toimintaa.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
***********************************************
Lähdemme Riihimäen
teatteriin 30. marraskuuta

Täti ja minä

Esitys alkaa klo 19.00.
Ruokailemme esityksen jälkeen
Scandicin teatteriravintolassa.
Seuraa ilmoittelua lokakuun
Ypäjäläisestä. Retken järjestää
Ypäjän eteläinen maamiesseura
ja Ypäjän eteläiset maa- ja kotitalousnaiset.
Tervetuloa!

SYYSTORI
YPÄJÄNKYLÄN SEURAINTALOLLA
LAUANTAINA 22.09.2018 klo 13 – 15

Sadekaan ei haittaa, koska tori on sisätiloissa

Myyntiin tulossa:
Käsitöitä
Leivonnaisia

Syksyn satoa

Kirppistavaraa
ym . . .
Varaathan pöytäsi viimeistään 20.09. mennessä, pöytävuokra 3€, Pöytävaraukset Pirkolta puh 050 4682588
Puffetista kahvit makoisien kastettavien kera.
Ja pihalla makkaragrillistä suolapalaa.
Tervetuloa tekemään onnistuneita ostoksia ja nauttimaan
hyvästä seurasta sekä kokeilemaan arpaonneasi.
Tapahtuman järjestää Ypäjänkylän kyläyhdistys ry.

Lasten salibandy (Ͳ09Ͳ 06 synt.)

Kuntoliikuntapohjaisia harjoituksia ja pelaamista sisäpelikentällä

perjantaisin 16:00 Ͳ17:30

Syyskausi 31.8.—21.12.2018

35€ / jäsen
55€ / ei jäsen
Ohjaaja: Aleksanteri Laaksonen

Syyskuu / 2018
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Tenavien salibandy (Ͳ12– 10 synt.)

Kuntoliikuntapohjaisia harjoituksia ja pelaamista sisäpelikentällä

maanantaisin 18:30Ͳ19:30 
Syyskausi 22.8.—18.12.2018
25€ / jäsen 
45€ / ei jäsen
Ohjaaja: Tiina Stork



Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Päiväretki Lehmirantaan perjantaina 5.10.2018
Lähtö klo 11.00 seurakuntakodilta (reittiaikataulu:
Katinhäntä noin klo 10.45, Jyvämäki noin klo 11.05,
Palikkala noin klo 11.15). Takaisin noin klo 19.30.
Hinta 40 €/henkilö, sisältäen matkat, Lehmirannan
esittelyn klo 13.30 ja ruokailun noutopöydästä klo
14.30. Tangontaikaa konsertti ja päivätanssit, esiintyjä
Essi Leppäkoski Duo.
Paikkoja vielä vapaana, soita Sinikalle 0500 503640.

Sulkapallo

Omatoimista sulkapalloa sisäpelikentällä kaikille.
(alle 15Ͳvuotiaat 15Ͳvuotta täyttäneen seurassa)


keskiviikkoisin 18:30Ͳ20:00
Syyskausi:
15.8.—19.12.2018 


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








Vuorovastaava: Turo Järvelä


Judo

Judo on harrastajamäärältään maailman suurin kamppailulaji. 

Lämmin kiitos kaikille heinäkuisen rantauimakou-

Peilisalissa kaikenikäisille.


lun järjestämisen mahdollistaneille tahoille. Mukana
uimakoulua tukemassa olivat Ypäjän kunta, Kuusjoenkulman kyläyhdistys, SPR, LC Ypäjä ja LC Ypäjä/Kate.

tiistaisin 18:00Ͳ19:30

Syyskausi 24.8.—18.12.2018


15€ / jäsen
35€ / ei jäsen

Ohjaaja: Pertti Helander

MLL Ypäjän yhdistys



Aikuisten lentopallo (päivävuoro)

Kuntoliikuntapohjaista lentopalloa sisäpelikentällä Ͳ2003 synt. ja vanhemmat



tiistaisin 10:00Ͳ12:00 ja perjantaisin 10:00 Ͳ12:00

TULOSSA

Syyskausi: 23.8.—21.12.2018
 20€ / jäsen


 40€ / ei jäsen

Vuorovastaava: Pertti Helander 

PYHÄINPÄIVÄKSI HANKINNAT HAUDOILLE LÄHELTÄ



Aikuisten lentopallo

VETERAANITUVALTA PE 2.11. KLO 12–18

(iltavuoro)
Kuntoliikuntapohjaista lentopalloa sisäpelikentällä Ͳ2005 synt. ja vanhemmat


tiistaisin 18:30Ͳ20:00

HAUTASEPPELEET JA- KYNTTILÄT SEKÄ CALLUNAT
ISTUTUSVÄLINELAINAUS, GLÖGITARJOILU
LC YPÄJÄ KATE
TUOTTO HYVÄNTEKEVÄISYYTEEN

Syyskausi:
28.8.—19.12.2018

 20€ / jäsen


 40€ / ei jäsen

Vuorovastaava: Pasi Paloposki




Lentopallo EͲikäiset

(Ͳ09Ͳ08 synt.)

HAAVIN AAMUT

Syyskausi 16.8.2018 alk
 40€ / joukkuepelaaja sekä ei jäsenet
 30€ / harrastejäsen

Valmentaja: Mirka KaunistoͲVuorentausta


Lentopallo FͲikäiset

(Ͳ12Ͳ09 synt.)

Monipuolista lentopallon harjoittelua ja pelaamista sisäpelikentällä.
Mahdollisuus joukkueen perustamiseen. Joukkuepelaajan tulee olla
jäsen.

tiistaisin 16:30Ͳ17:30 ja torstaisin 16:30Ͳ17:30

Syyskausi 4.9.2018 alk.

30€ / joukkuepelaajat sekä ei jäsenet
25€ / harrastejäsen

Ohjaaja: Mirka KaunistoͲVuorentausta ja Pasi Paloposki


Lentisharkat

(Ͳ12Ͳ09 synt.)
Monipuolista harjoittelua sekä pelaamista sisäkentällä.

tiistaisin 16:30Ͳ17:30

Syyskausi: 4.9.—12.12..2018

Liikuntatapahtumia



20€ / jäsen
40€ / ei jäsen


Omatoimista lihaskuntoharjoittelua (liikkuvuus, kestävyys ym., EI pallopelejä!)
maanantaisin 17:00Ͳ18:30 ja lauantaisin 10:00Ͳ11:30
Syyskausi 13.8. –17.12.2018
1 x vko20€ / jäsen
2 x vko40€ / jäsen


35€ / jäsen
55€ / ei jäsen
Valmentaja: Elina Kauranen





Aikataulujen mahdollisista muutoksista
päivitetään informaatiota Yllätyksen FBͲsivuille.

Lisätiedot 050 3559 901 / Mirka

Aikuisten salibandy

Kuntoliikuntapohjaista pelaamista sisäpelikentällä Ͳ03 synt. ja vanhemmille
maanantaisin 19:30Ͳ21:00 ja keskiviikkoisin 20:00Ͳ21:30

Lasten salibandy (Ͳ09Ͳ 06 synt.)

Kuntoliikuntapohjaisia harjoituksia ja pelaamista sisäpelikentällä

perjantaisin 16:00 Ͳ17:30

Syyskausi 31.8.—21.12.2018

35€ / jäsen
55€ / ei jäsen
Ohjaaja: Aleksanteri Laaksonen


Tenavien salibandy (Ͳ12– 10 synt.)

Kuntoliikuntapohjaisia harjoituksia ja pelaamista sisäpelikentällä

maanantaisin 18:30Ͳ19:30 
Syyskausi 22.8.—18.12.2018



YPÄJÄN YLLÄTYKSEN
TARJOAMAT PT-PALVELUT
Hinnat sisältävät ALV 24 %
1. RUOKAVALIO
(sis. Ruokapäiväkirjan pito, opastus, lisäravinteet)

70 €

2. KUNTOSALIOHJAUS 60 min
60 €
(sis. Henkilökohtaisen kuntosalitreeniohjelman, opastus)
3. KUNTOSALIOHJELMAN PÄIVITYS
4. RUOKAVALIO & KUNTOSALIOHJAUS 60 min

30 €
110 €

5. 3KK/6KK/12KK
   VALMENNUSPAKETIT;
370 € / 650v /1100 €
(sis. Alku- ja loppumittaukset sekä kuntotestit, salitreeniohjelman, ruokavalion, sähköpostitukipalvelu koko valmennus
paketin ajan, yhteistreenejä/ tapaamisia)
– 3 kk – 6 tapaamista/treeniä
– 6 kk – 12 tapaamista/treeniä
– 12 kk – 16 tapaamista/ treeniä
50 €

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

ruokavalio, henkilökohtainen kotitreeniohjelma, 1krt/vko
tapaaminen/treeni,
sähköpostitukipalvelu)
150 €/ hlö / 3kk

tiistaisin
ja perjantaisin 19:00Ͳ20:00
Syyskausi: 31.8.—14.12.2018

Ͳ03 synt. ja nuoremmat maksu puoleen hintaan!
Vuorovastaavat: Johanna Sirviö ja Elina Kauranen



Järj. Ypäjän Yllätys ry.




40€ / ei jäsen
60€ / ei jäsen

Syyskausi 13.8—19.12.2018
 40€ / jäsen
 60€ / ei jäsen
Vuorovastaava: Mikko Hokka

 13:00
klo 18:00
klo 13:00
klo

6 LISÄTAPAAMINEN/TREENI/OHJAUS
valmennuspaketin yhteydessä

Lasten urheilukoulu (Ͳ10Ͳ06 synt.)
Perusominaisuuksien, kuten nopeuden, kimmoisuuden, lihaskunnon ja
koordinaation kehittämistä pelien, voimistelun sekä ratojen avulla.

Omatoimiharjoittelu 1 ja 2



La 1.9.
Ke 5.9.
La 8.9.



Ohjaaja: Mirka KaunistoͲVuorentausta (+Eve ja Veera)





Ypäjän yleisurheilukentällä

tiistaisin 17:30Ͳ19:00 torstaisin 17:30Ͳ19:15

kaikille ypäjäläisille tarkoitetut avoimen toiminnan aamupäivät jatkuvat keskiviikkoisin ja torstaisin uudistetun Nuorisotila
Haavin tiloissa. Tule sinäkin mukaan!
Toivotamme kaikki vanhat ja uudet kävijät sydämellisesti
tervetulleiksi
Haavin aamuun keskiviikkoisin ja torstaisin kello 9–11.30
Nuorisotila Haaviin osoitteessa Varsanojantie 8. Tarjolla on
kahvia ja voileipiä, joskus tuoretta pullaakin, sekä mukavaa
seuraa. Otamme mielellämme vastaan myös tuote- tai toiminnan esittelijöitä!
SPR:n Ypäjän osastolla toimii Seniorikaveri, hänetkin tapaat
Haavin aamuissa!
Lisätietoja: Satu Leppälahti p. 050 363 0508 tai
Eeva Mikkola p. 050 370 6867

Yllätyksen liikuntatarjontaa Pertunkaaressa

Moukaripörssi

Monipuolista lentopallon harjoittelua sekä pelaamista sisäpelikentällä. Mahdollisuus joukkueͲtoimintaan. Joukkuepelaajan tulee olla
jäsen.

SPR:n Ypäjän osaston





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 korvauksen 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 henkilökohtaisen tapaturmavakuutuksen hankkimista.

8. KAVERIVALMENNUS
(sis. Alku- ja loppumittaukset, sekä kuntotestit, kotitree
niohjelman yhdessä kaverin kanssa, henk.koht. ruokavalion, 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
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KAVERIVALMENNUS

Palveluohjauksen päällikkö Marjatta Palojärvi tavattavissa
Ypäjän palvelukeskuksessa Rauhalantie 1
klo 12–15 seuraavina aikoina

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 parantaa (työ) hyvinvointiaan ja motivoida toinen toisiaan 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
046-9625976
personal.trainer@ypajanyllatys.fi

ke 3.10.2018
ke 7.11.2018
ke 5.12.2018
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

NYT LUOVUUS ESIIN!
Mikä on mielestäsi parasta Ypäjällä? Suunnittele maalaus,
piirustus tai joku muu taideteos ”Parasta Ypäjällä” -teeman
mukaisesti. Voittaja saa ensimmäisenä suunnitella ja toteuttaa
taideteoksensa Haavin ”Vaihtuva taideteos”-seinälle ja 100
euron palkinnon.
Tuo suunnitelmasi nuoriso-ohjaajalle 28.9.2018 mennessä.

AVOIN PERHEKERHO HAAVISSA
• 7.9.2018 ”Omppupäivät”. Syödään omenapiirakkaa,
askarrellaan omppuja ja juodaan omenamehua

• 14.9.2018 ”Juurespäivät”.

Syödään juureksia ja askarrellaan maanantimia

• 2
 1.9.2018 TAPAAMME LEIKKIKENTÄLLÄ (säävaraus)
• 28.9.2018 ”Marjapäivät”. Makustellaan ja
maalataan marjoja

Lisätietoja Aulikki Lindqvist 050-383 1610. Kerhoon ovat tervetulleita perhepäivähoitajat, isovanhemmat, isät ja äidit lasten kanssa. Osallistumismaksu 2 € / perhe sisältää välipalan.

YPÄJÄN KUNTA JÄRJESTÄÄ

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
TORSTAINA 13.9.2018
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. 040-757 5833.

Keilaryhmä 2018–2019

Loimaan keilahallilla keskiviikkoisin klo 13–14 alkaen
22.8.2018, kulkeminen omin kyydein. Kunta maksaa
puolet ratamaksusta ja loppuosa jaetaan kävijöiden
kesken + kenkävuokra 1€. Maksu määräytyy käymiesi
kertojen perusteella.
Ilmoittautumiset (nimi, osoite, puh ja sotu)
riina.levander@ypaja.fi tai 050-4339002
Kuntosali kuntalaisten vapaassa käytössä tiistaisin
21.8 alkaen klo 18-20 hevosopiston vitostallin vintillä,
paikalla valvoja. Tervetuloa!!

Alakoululaisten liikuntakerho jatkaa toimintaansa
tiistaisin klo 14.30–15.30, alkaen 4.9.2018.
Ilmoittaudu mukaan riina.levander@ypaja.fi tai
eeva.lehtonen@ypaja.fi.
Perustamme WhatsApp-ryhmän ilmoittautuneista
tarkempaan tiedotukseen.
Lisätietoja Riina Levander 050-4339002
Liikuntatoimi

As Oy Ypäjän Helorinne
Ypäjän kunta tarjoaa vuokra-asumisen vaihtoehtona myös suosittua osaomistusmallia jos-sa pienellä alkupääomalla voit hankkia oman rivitaloasunnon.
Osaomistusasunnon etuna on monipuolinen rahoitusmalli. Asunnon voit ostaa myös velat-tomana. Joustava lainoituskäytäntö
mahdollistaa tulotason ja elämäntilanteen vaihteluiden huomioimisen asumisen kustannuksissa.
As Oy Ypäjän Helorinteen rivitalosta on vielä vapaana 60 h–
m2 kaksio, asuntoon kuuluu myös varasto ja autokatospaikka. Asunnon velaton myyntihinta on 139 200 €, omarahoitusosuus on vähintään 43 000 €.
Lisätietoja antaa ja asunon esittelystä voit sopia: tekninen johtaja
Jouko Käkönen, (02) 7626 5241.
Ypäjän kunta

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, syyskuussa 8.9. ja 22.9.

KIRJASTON TILAJÄRJESTELYT

Perttulan koulun ekaluokkalaiset opiskelevat kirjaston
monitoimitilassa kuluvan syksyn ja ensi kevään. Iltapäivätoiminta jatkaa yläkerrassa. Perjantaiaamujen
avoin perhekerho on muuttanut Haaviin. Seuraava
näyttely on kirjastossa 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!

Kiinteistöinventointi
Ypäjän kunta selvittää yhteistyössä FCG Suunnittelu ja tekniikka
Oy:n kanssa keskustan taajama-alueella sijaitsevien kiinteistöjen ja rakennustietojen tilannetta kunnan rakennusrekisterin,
väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistorekisterin sekä
Verohallinnon rekisterin ajantasaistamiseksi.
Kunta toimittaa tiedot kiinteistöistä ja rakennuksista Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009)
mukaisesti Väestörekisterikeskukselle, minkä takia kunnan rakennus- ja huoneistorekisteri on päivitettävä todellista tilannetta
vastaavaksi. Väestötietojärjestelmän tiedot ovat myös muiden
viranomaisten, kuten Verohallinnon käytössä. Siten ajan tasalla
olevat rakennusrekisterin tiedot turvaavat myös oikean ja tasapuolisen käsittelyn kiinteistöverotuksessa.
Kiinteistötietojen inventointityössä selvitetään mm. rakennusten sijainti, ulkomitat, käyttötarkoitus ja muut perustiedot.
Inventointityö ei vaadi kiinteistön omistajan yhteydenottoa eikä
läsnäoloa paikan päällä. Inventointityö tapahtuu ulkoa käsin eikä
rakennusten sisätiloihin ole yleisesti tarvetta mennä. Maastokäynnit ovat osa kiinteistöveroselvityksen toista vaihetta, jolla
pyritään vastaamaan rekisterivertailuissa ilmenneisiin tarkastustarpeisiin. Mikäli kiinteistön omistaja taikka haltija on paikalla,
suoritetaan rakennuksen vesimittarin luenta inventointikäynnin
yhteydessä.
Kiinteistöjen inventointityö aloitetaan tiistaina 11.9.2018.
Maastotöihin osallistuu maastossa yhtäaikaisesti 2–3 hlöä.
Lisätiedot ja yhteydenotot:
Ypäjän kunta
Jouko Käkönen
Puh. 02-7626 5241
jouko.kakonen@ypaja.fi

