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’
Ypäjä, Rajatie
Keskust sij. v. -86 valm. okt,
jossa myös autotalli ja verstas. 4h+k+psh+s+apk+vh+
at, 161 m2. Takka, puuliesi.
T. 1.187 m2. H. 98.000 €. k
13247073

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

www.parturikampaamooutiperho.ﬁ
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Ypäjä, Keskikyläntie
Kartanon kylässä sij. talviasuttava yksikerr. asuinrak.
3h+kk+psh/wc+vh+ter, 80
m2. Kaksi var.rakenn. ja tal.
rak, jossa sauna, pukuh. ja
verstas. Sähkölämm, takka ja puuliesi. T. 2020 m2.
H. 95.000 €. k 13262226

Ypäjä as, Velkaperäntie
Rintamamiestalo kylätaajamassa. 3h+k+2et+ull+kell,
110 m2. Kunnan vesi, sähkö-/puulämm. Erill. tal.rak,
jossa sauna, väl.var, puucee
sekä autotalli. T. 2.750 m2. H.
37.500 €. k 13209087

Ypäjä as, Ypäjänkyläntie
Hyväkunt omakotitalo, jonka
pihassa 36 m2:n hirsimökki ja lammi sekä 124 m2:n
osin kivirak. tal.rakenn.
6 h + k + p s h / w c + 2 e t + v a r,
n. 130 m2. T. 3.004 m2.
H. 110.000 €. k 13168152
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KIITOS
Ypäjän Metalli Oy / Arto Salmi ja Pentti Heikkilä sekä
työkaverini saamistani lahjoista vaihtaessani vapaalle.
Arto Lintunen
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Ypäjä, Ratsastajantie
Keskustassa paljon uudistettu ja huoliteltu 1-kerr.
asuinrakennus. 4h+k+psh+
s+wc+vh+at+var, 144 m2.
Erill. var.rak, leikkimökki.
T. 2.060 m2. H. 128.000 €.
k 13122237

Tuki- ja liikuntaelinkäsittelyä Ypäjällä

Ypäjä, Pohjankulmantie
Lämminhenk, uudehko hirsirak. talo. 2mh+oh+k+
wc+psh+s+tk+ter, 108 m2.
Rakv. 2011. Lattialämm,
takka. Erill. talvilämmin
sauna/tuparak. sekä talousrakenn. ja maakellari. Suojaisa tontti 7.800 m2,
jolla lammi. H. 149.000 €.
k 13192068

Fysioterapeutti Satu Vaarula

YPÄJÄN
TAKSI
Puh. (02) 727 1180

Ypäjä, Pappilanmäentie
Uusi paritalokiinteistö etelärinteessä. As. A: 1mh+oh+
avok+psh/wc+s, 47 m2. Erill
väl/puuvar H. 89.000 €. As.
B: 1mh+oh+avok+psh/wc+s,
63 m2. Lis. väl/puuvar. H.
109.000 €. k. 11785374

www.oikotie.fi

Matti Järvinen LKV
Ypäjä, 040 594 8877

puh. 0400 823 977

Myös Ikaalisten Kylpyläosakkeen vuokraus.
www.paija.fi
p. 050 569 6945
Tervetuloa!

Autokoulu Ypäjällä!

Ti 16.8.2016 klo 19.00
Hevosopiston
Potku-luokassa
www.forssanautokoulu.fi
puh.03-422 2222




UUTTA YPÄJÄLLÄ!
HUOLLOT JA
KORJAUS

5!1!.2!˦ĊÏ!Ċ
TARVIKEMYYNTI
ϋ RASKAS KALUSTO
ϋ MAATALOUSKALUSTO
ϋ KATSASTUSHUOLLOT
ϋ ILMASTOINTIHUOLLOT
PUHELIN:

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

MYYDÄÄN TUKIKELPOISTA PELTOA

Kurssi alkaa

Ypäjä, Letkunsuontie
Erähenkiselle luontoihmiselle
oival- linen lomakohde. Kaksikerr. hirsi- aitta (7x7m), jossa takka ja puuliesi. Saunarak. ja puuvaja/puucee. Pieni
lampi, hyvät tiet. T. 3.550 m2.
H. 20.000 €. k 13200618

Haketusta sopivasti

Haketuspalvelu Laaksonen

Pitopalveluna tai Juhla-Areenalla,
Savusaunaa unohtamatta!

Uudehko lämpöhirsitalo Palikkalassa. Oh+k+mh+psh/
wc+tekn.tila, 82 m2. Lis. katettu terassi n. 20 m2. Takka,
LTO, lattialämm. Erill. sauna/tuparak. T. 3.440 m2. H.
83.000 €. k 11883156
Näpsäkkä talo Perttulassa.
1h+k+ psh+s+wc+vh+2et,
70 m2. Erill. tal.rak, jossa
toimisto-, työ- ja var.til. Koiratarha valmiina. T. 1.958 m2.
H. 64.000 €. k 9810516

p. 0400 430 088
hyvinvoi.net
Tervetuloa!

Aitoja makuja,
Maistuvaa ruokaa!

Ypäjä, Rekolantie

Ypäjä, Rassintie

Hieronta
Fysioterapia
Nestekiertoa edistävä alipainehoito
Päähieronta
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Tarjouksien perusteella
myydään kaksi tukikelpoista
peltoalaa Ypäjän Perttulasta.
Peltoala 1: 3 lohkoa,
yht. 5,94 ha ja Peltoala
2: 3 lohkoa, yht. 6,95 ha.
Lisätietoja Rantanen
044 355 2312, s-posti
tanhuan.tila@gmail.com.
Sitovat kirjalliset tarjoukset
19. elokuuta mennessä
sähköpostiin
tanhuan.tila@gmail.com
Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset.
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Ypäjän seurakunnan diakoniatyö

Y päjän seurakunnan
Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän seurakunnan julkaisema tiedotuslehti Ypäjän kunnan asukkaille.
44. vuosikerta.
Lehden suurin vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä on ilmoituksen
hinta.
Päätoimittaja:
Sisko Numminen
Tapani
Rasila
Sivunvalmistus:
Pirkanmaan Lehtipaino 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

Diakoniapäivystys seurakuntakodilla

toimintaa elokuussa

keskiviikkoisin klo 10.00–11.30 ja
torstaisin klo 15.00–16.00.

Ti 2.8.

klo 18 Kesälauluilta srk-kodilla

Diakoniatyöntekijää voi tavata muulloinkin
sovittuna aikana.

Ke 3.8.

klo 17 Laulutaidottomat ja vähän laulaneet srk-kodilla

Olen vuosilomalla viikot: 32, 34 sekä 36.
Diakonissa Terhi Hakala-Vappulan yhteystiedot ovat:
puh. 040 553 6362, s-posti: terhi.hakala-vappula@evl.fi

To 4.8.
klo 13 Hartaus ja kesälauluja Palvelutalolla
	klo 19 Mansikkajubileum Tuottajaintuvalla os. Koskentie 678,
Kuusjoen kyläyhdistys
Su 7.8.

klo 10 Konfirmaatiomessu

Ti 9.8.

klo 18 Kesälauluilta Ypäjänkylän seuraintalolla, Saukkola

Lauantaina 20.8. MUNKKIKAHVILA

Ke 10.8.

klo 17 Kuusjoen laulupiiri Piilikankaalla

seurakuntakodilla klo 14.00 alkaen.
Tervetuloa!
Järjestää: Diakonian vastuuryhmä

Su 14.8.	klo 10 Messu, Parikka, Saukkola
klo 19 Kansanopiston Lähetys- ja opistojuhla Ypäjänkylän rukoushuoneella os.
Humppilantie, Parikka, Eino Knuutila, Jouni Mensalon perhe, Heikki Salomaa
Ke 17.8.

k lo 18.30 Pihakirkko Kankareen torpalla os. Hyrsynkulmantie,
Parikka, Saukkola, kahvit klo 18.

PERTUNPÄIVIEN KIRKKOKONSERTTI

To 18.8.	klo 12 Juhlat 70-vuotiaille srk-kodilla, Parikka, Saukkola
klo 18 Lauluilta hautausmaalla sään salliessa
klo 18.30 Hautausmaa esittely/kierros

Perjantaina 19.8.2016 klo 19.00 Ypäjän kirkossa
Hannu Hiltula, tenorisaksofoni ja Timo Saario, basso

To 19.8.	klo 19 Pertunpäivien Kirkkokonsertti, Hannu Hiltula, saksofoni,
Timo Saario, Kontrabasso, ohjelma 5 e
La 20.8.	klo 14 alkaen munkkikahvila, diakoniatyön vastuuryhmä
n. klo 17 alkaen vohveleita srk-kodin pihalla, Kuusjoen kyläyhdisys
sekä valokuvanäyttely Kuusjoen kyläyhdistyksen vuosien vaiheista srk-kodilla
klo 17–19 Avoimet ovet päiväkerhossa
Su 21.8.	klo 10 Pertunpäivien messu kirkossa Parikka, Saukkola,
srk-kodilla 50 vuotta sitten ripille päässeiden juhla
Ti 23.8.

klo 10 Kutsunnat Kunnanvirastolla

Ke 24.8.

klo 17 Laulun ystävät srk-kodilla

Timo Saario on monipuolinen eri tyylilajit hallitseva
muusikko. Hän on vaikuttanut Turun seudulla monissa paikallisissa kokoonpanoissa yli 30 vuoden ajan.
Saario on koulutukseltaan erityisopettaja ja insinööri.
Timo Saario soittaa pääinstrumenttiensa kontra- ja
sähköbasson lisäksi kosketinsoittimia, haitaria, kitaraa, saksofoneja trumpettia, rumpuja sekä esiintyy
laulajana.

Su 28.8. klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa
Ke 31.8.

klo 17 Kuusjoen laulupiiri Piilikankaalla

Saario on soittanut useissa turkulaisissa kokoonpanoissa monien kotimaisten ja ulkomaisten iskelmälaulajien ja jazzmuusikoiden kanssa, mm. James Moody,
Ted Curson, John Nugent. Hän on työskennellyt
teatterimuusikkona Vartiovuoren ja Samppalinnan
kesäteattereissa sekä Kantavierre-teatterissa. Saario
on esiintynyt jazzfestivaaleilla Suomessa, Ruotsissa,
Venäjällä, Saksassa ja Virossa.

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
PAINOPAIKKA
PirkanmaanLehtipaino
Lehtipaino
Pirkanmaan
OyOy
Syyskuun Ypäjäläinen ilmestyy
Toukokuun Ypäjäläinen ilmestyy
4.9.2016.
torstaina 5.5.2016. Lehteen
Lehteen tarkoitettu aineisto
tarkoitettu aineisto on toimiteton toimitettava kunnanvirastava kunnantalolle 26.4.2016
toon viimeistään keskiviikkona
klo 12.00 mennessä.
24.8.2016 klo 15.00.
Kesä-heinäkuun
2016 Ypäjäläinen
Lokakuun Ypäjäläinen
ilmestyy
ilmestyy
2.6.2016.
2.10.2016.

Seurakunnan asiat
kirkkoherra
Vesa Parikka

KYLVÖN SIUNAUS
”Niin kauan kuin maa pysyy,
ei lakkaa kylvö eikä korjuu,
ei vilu eikä helle, ei kesä eikä
talvi, ei päivä eikä yö” (1.
Moos 8:22)
Näillä sanoilla alkoi Kylvön
siunaus Hyrsynkulman lavalla
toukokuun viimeisenä torstaiiltana. Lavalta eteemme avautuivat pellot laajalle alueelle.
Ne pellot on raivattu kovalla
työllä ja vähillä koneilla. Siltä
osin saamme kantaa satoa, jota
menneet sukupolvet ovat vuosikymmenten aikana tehneet.
Tämän me noin parikymmentä
henkeä saatoimme todeta.
Sade vihmoi ajoittain, mutta
se ei meitä haitannut, paitsi
ehkä vähän Timo Pyykköä,
kylvön suorittajaa ja kanttori
Kaija Saukkolaa, joka joutui
menemään sateeseen katoksen
ulkopuolella saadakseen otettua meistä kuvan. Ehkä siksi
kuvassa niin leveästi hymyillään.
”Leipää pelloilta maan ruumiin ruuaksi saamme. Nälästä
varjele, Herramme, siunaa kylväjät maamme.” Nämä virren

59 sanat raikuivat samalla kun
Timo Pyykkö kylvi siemenet
kylvövakasta peltoon. Suvivirsikin tietysti kuului ohjelmaan,
samoin rukoukset menneiden
sukupolvien työstä ja niiden
puolesta, jotka leipää ja muuta
ruokaa tuottavat, kuljettavat ja
jalostavat, kuten myös ne, joilla ei leipää ole ollenkaan. Kiitollinen mieli jakaa omastaan.
Kaksi syytä mielihyvään
meillä sillä hetkellä oli, sillä kevät oli kylvöjen kannalta hyvä. Kylvöt saatiin monin
paikoin tehtyä ajoissa ja kasvukin alkoi saman tien. Toinen
syy hyvään mieleen oli Hyrsyn seudun kyläyhdistyksen
valmistamat kahvit vehnästen
kera. Ne oli tehty Seija Turkin
johdolla. Kaiken lisäksi mukana oli itseoikeutetusti leipä,
josta pappi jakoi ehtoollisleivän tavoin palan jokaiselle.
Kiitollisina sen otimme vastaan. Mikään ei ole itsestään
selvää, ei ruokakaan, mutta silloin kun jotain on liikaa, niin
jotain unohtuu. Ajankohtainen
neuvo tulee vuosituhansien ta-

Hannu Hiltula valmistui musiikin maisteriksi SibeliusAkatemiasta v. 1999. Vuodesta 2001 hän on toiminut
Nousiaisten seurakunnan kanttorina. Monipuolisena
muusikkona Hiltula liikkuu luontevasti musiikin tyylilajista toiseen. Hän soittaa eri kokoonpanoissa kosketinsoitinten lisäksi puhallinsoittimista saksofonia,
huiluja ja nokkahuiluja. Hiltula on tehnyt sävellyksiä ja
sovituksia erilaisille kokoonpanoille.

Muusikot soittavat kansanmusiikkia ja virsiä meiltä
sekä muualta.
TERVETULOA KONSERTTIIN !!!!!
Ohjelma 5 e Ypäjän musiikkityön hyväksi.

SEURAKUNNAN PÄIVÄKERHOT
ALKAVAT VIIKOLLA 36

kaa: ”Kun saatte syödä itsenne kylläisiksi, kun rakennatte
kauniita taloja ja asutte niissä,
kun nautakarjanne, lampaanne
ja vuohenne lisääntyvät, kun
teille kertyy hopeaa ja kultaa
ja koko omaisuutenne kasvaa,
varokaa tulemasta ylpeiksi ja
unohtamasta Herraa, Jumalaanne.” (5 Moos. 8:12-14)
Kylvön siunaus itsessään
on lyhyt ja ytimekäs: ”Jumala
on antanut ihmisille tehtäväksi
viljellä ja varjella luomakuntaa. Siunatkoon kolmiyhteinen
Jumala, Isä ja (+) Poika ja
Pyhä Henki, kylvötyömme ja
vuoden sadon.”
Tätä kirjoittaessani on jotain
jo sadosta tiedossa. Mansikkasato jäi odotettua vähäisemmäksi ja heinäpoudat jääneet
lyhyiksi, joten ei maamiehellä
helppoa ole.
Satoa odotellen,
Vesa Parikka

Päiväkerhon toiminta-ajat seuraavasti
Maanantai 4-vuotiaat
klo 9.00–11.00
5-vuotiaat klo12.00–15.00
Tiistai
3-vuotiaat klo 9.00–11.00
Keskiviikko 4-vuotiaat klo 9.00–11.00
Torstai
5-vuotiaat klo 9.00–12.00
Vielä pääsee mukaan kerhoihin.
Mitä päiväkerhossa tehdään?
• hartaushetki
• luovaa toimintaa (piirtämistä, askartelua,
liikuntaa, laulua yms.)
• eväshetki
• vapaata leikkiä
• satu- tai lorutuokio
• loppupiiri
Mitä mukaan kerhoon?
• kerhoreppu/-kassi
• Sisätossut (tossuihin on hyvä laittaa lapsen nimi)
• eväät: pieni välipala, juoman tulisi olla
muovipullossa tai pillimehu
• kerhovihko (vihkon saa kerhosta)
Lisätietoja voi kysellä päiväkerhosta puh: 040 804
9252 maanantaista 29.8. lähtien klo 9.00–15.00
aikana tai laila.moisander@evl.fi

Oletko unohtanut?
Keltainen Tunturipyörä on levännyt seurakuntakodin pihassa
jonkun aikaa, ainakin neljä viikkoa.
Kyselee Terhi.

Komea kelohonka reitin varrella.

Elokuu / 2016

3

VESIPÄÄSKY
Tervehdys Sinulle ja terveiset
Ikaalisten läheltä Parkanon Käenkosken ihanan rauhalliselta
metsälammelta tai paremmin sanottuna suojaiselta metsän keskellä olevalta järveltä. Muutama
mökki ja jokunen huvila laitureineen ja rantasaunoineen. Olivat
rakennettu muuten aika lähelle
rantaviivaa, nykyaikana ei ole rakentaminen sallittu niin lähelle
vesistöä. No, ei puututa rakentamiseen sen tarkemmin. Joutsenen
uiskentelua ja kiitoon eli lentoon
lähtöä saimme seurata melko läheltä. Eipä siellä muita liikkujia
näkynytkään ruuhkaksi asti.
Nyt varmaan mietit, mikäs
reissu ja millä liikuttiin Käenkosken vesistöalueella. Aamulla varhain oli kokoontunut seurakuntakodin parkkipaikalle iloinen ja
reipas väki valmiina lähtöön seurakuntamme diakonissa Terhin ja
hänen miehensä Erkin laatimalle
ja hyvin suunnitellulle retkelle.
Vuorisen liikenteen kuljetuskalusto oli Jarin kuljettamana
saapunut ajoissa ja näin matkamme oli valmis alkamaan. Niin sitten laulujen ja sanoman virratessa
sielumme ravinnoksi matkasimme Ikaalisiin. Ruokailua kaipasi
myös kehomme ja meillehän oli-

kin varattu kattava kattaus kaikkine herkkuineen. Ruokailupaikkaamme saavuttuamme meitä
vastassa oli ”vanha” tuttumme
aivan kuin vanhan veräjän luona
taiteilija/laulaja Eila Pienimäki.
Lämpimien sanojen ja halausten
kera hän toivotti meidät tervetulleeksi ja kaiken hyvän lisäksi
hän pienellä varoitusajalla lauloi
meille tuon tutun laulun muutaman säkeen. Kiitokset hänelle!
Ruokailun jälkeen ajelimme
Käenkoskelle. Kun kohteemme
oli saavutettu, rannassa odotteli meitä innokkaita ja reippaita
retkeläisiä ei vene, vaan VESIPÄÄSKY-niminen lautta kahden
hengen miehistöllä varustettuna.
Isä ja poika, kapteeni Ari Tuomisto ja perämies Tomi Tuomisto ovat kuljettaneet retkeläisiä jo
useiden vuosien ajan erämaajärvellä. Alus on 65-paikkainen ja
aluksen koko 15 metriä pitkä ja
5,5 metriä leveä ja se ui vain
30 cm syvyydessä. Eipähän tässä
järvessä kareja ollutkaan. Lautta
uiskenteli ja kuljetti meitä Lapin
maisemien kaltaisilla paikoilla
ja aluehan on lisäksi rantojensuojelukohde, jolle on kuitenkin
mahdollista rakentaa. Lautalta
näimme joka suuntaan eli 360 as-

tetta. Kapteeni
kertoi menneistä
ajoista jättiläisineen ja kirkkoveneineen, joita
jätti yritti upottaa. Pienemmät
jätit eivät jaksaneet singota kiviä niin pitkälle,
että olisivat osuneet veneisiin.
Jätillä oli taas
liian kovat voimat; hän heitti Hiljentymispaikka kalliolla.
kivet sellaisella
voimalla että ne lensivät aina rannalla ristin kalliolla ja hiljenveneiden ylitse. Näimme niitä tymispaikan, jolle emme pääskiviä rannalla. Yksi niistä oli seet, koska veden liukastamat kisormikivi, aivan kuin kivessä vet eivät olisi olleet tarpeeksi turolisimme nähneet jättiläisen vallisia. Näin ollen paluumatka
peukalon jäljen.
metsän keskeltä oli ajankohtaiSorsaperhe uiskenteli rau- nen. Rantaan saavuttaessa meille
hallisena ja kiireettömänä aivan oli valmistettu Käenkosken lavan
kuin meidän kuljettama alus. ravintolaan komeat ja herkulliset
Kelohonka jonka kuvan toivon jäätelöannokset.
olevan tämän jutun liitteenä, toi
Retkipäivämme
kruunalisäsävyä risteilyymme. Rauha, si messu Luhalahden kirkossa,
hiljaisuus ja mielen virkeys tällä jossa nautimme kahvit ja karjametsän keskellä olevalla paikalla lanpiirakat ennen messun alkua.
sai jokaisen varmaan miettimään Jumalanpalveluksen toimitti Roomaa kiireistä elämää täällä Ypä- vasti Erkki Vappula. Terhi avusti
jän kesäkaupungin ”melskeen” häntä ehtoollisen aikana. Yksinkeskellä. Varsinkin kun näimme ja kaksinlaulua esittivät tenori
Timo Köntti ja basso-baritoni
Keijo Leppänen. Konsta Jylhän
kaunis Suvivirsi soi kauniisti ja
tunteikkaasti kirkkosalin holveissa. Kirkkokansa lauloi suvisia ja
kiitosaiheisia virsiä ja rovastin
sanomaa kuunneltiin tarkasti.
Ystävyys ja lämpö antoivat mukavan tunnelman kesäiseen päivään. Palveluksen jälkeen lauloin
vielä Kanttori Kaija Saukkolan
johdolla Edelweissin eräänlaisena kiitoksena Luhalahtelaisille.
Yhteiseen valokuvaan kokoonnuimme, aivan kuin rippikoululaiset konfirmaation jälkeen
kirkon rappusille. Tämän jälkeen
lähdimme kotimatkalle.
SUURKIITOS Terhille ja Erkille matkajärjestelyistä! Kaikille
mukavaa loppukesää ja syksyn
alkua.
Keijo
Retkeläiset Luhalahden
kirkon portailla.

Saunaralli Ypäjällä
Ypäjällä suunnistetaan ja saunotaan Pertun Päivien sunnuntaina 21. elokuuta 2016 klo 13
alkaen!
Kulttuuri Puomi ja Ypäjän
kunta järjestivät viime vuonna autosuunnistustempauksen.
Autosuunnistus oli osa Kulttuuriyhdistys Kuvion Kulttuurin Löytöretket -hanketta.
Kohteina olivat kunnan kulttuuri-, matkailu- ja yhdistystoimijoiden rastipisteet, joita
oli yhteensä yhdeksän ympäri
kuntaa. Suunnistustapahtuma
kietoutuu tänä vuonna saunateeman ympärille. Saunominen
on ollut osa suomalaisuuden
syvintä olemusta pitkin maamme historian. Pertun Päivien
Saunarallissa juhlitaan löylyjen lämmössä Ypäjän kunnan
140-vuotista historiaa ja valmistaudutaan ensi vuonna koittavaan itsenäisen isänmaamme
100-vuotisjuhlaan.
Saunarallin rastipisteet ovat
vapaasti vierailtavissa sunnuntaina 21. elokuuta klo 13–18
välisenä aikana. Osassa kohteista voit varata oman hetkesi löylyttelylle, mutta kai-

kilta rastipisteiltä voit käydä
hakemassa leiman rastikorttiisi
oman aikataulusi mukaisesti.
Saunomispakkoa ei ole, päätavoitteena on tutustua mahdollisimman moneen kohteeseen.
Jos aiot saunoa, varustauduthan pyyhkeellä ja uima-asulla.
Useilla rastipisteillä on luvassa oheisohjelmaa. Rasteilla on myös luettavissa Ypäjän
palvelutalon asukkaiden muistelmia saunoista ja saunomisesta, joita on koonnut tapahtumaa varten Kulttuuri Puomi ry.
Kohteissa voi vierailla Ypäjän kunnan tarjoamalla yhteiskuljetuksella, joka vie osallistujat lopuksi Caissaniemeen,
Ypäjän kunnan virkistysalueelle Tammelaan. Siellä Saunaralli huipentuu päätösjuhlaan
kello 19 alkaen. Luvassa on
livemusiikkia, saunomista (tietysti) ja uimista sekä palkintojenjakoa. Palkintoja jaetaan
mm. hauskimmalle saunasuunnistusseurueelle ja eniten rastileimoja keränneille.
Rastikortteja saat etukäteen
kirjastolta, Ypäjän Apteekista
ja Ravintola Karrinpuomista.

Voit aloittaa kierroksesi mistä tahansa kohteesta ja päättää
sen sitten, kun olet kiertänyt
haluamissasi paikoissa. Kortteja on jaossa rastipisteillä ja
niille ne voi myös jättää kierroksen päätteeksi, jollet aio
osallistua päätösjuhlaan.

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Ypäjän kunta, Kulttuuri Puomi ry., Levomäen
Maatilamökit, Paijan Maatilamajoitus, Loimijoki Golf, Ypäjänkylän kyläyhdistys, Kuusjoenkulman kyläyhdistys sekä
Majatalo Villa Emilia.

YPÄJÄN SEURAKUNTA
Ma. 29.8. ”KARJALA MIELES” -RETKI kotiseutuneuvos Erkki
ja Hilkka Känkäsen Salkolan Rajarantaan.
Katselemme kuvallista kertomusta luovutetusta Karjalasta
sekä tutustumme erityisesti Äyräpäänjärven linnuista kertovaan kuva- ja äänitealbumiin Salkolanjärven maisemissa.
Lähtö klo 10.30 Loimaa. 10.40 Katinhännäntie, 10.45 Ypäjänkylän Seuraintalo, 11.00 Ypäjän seurakuntakoti.
Lounas Eerikkilän Urheiluopistolla klo 11.30 jälkeen. Ypäjällä
klo 16:n maissa.
Matkan hinta 30,00 €.
Ilmoittautuminen Pertunpäivän viikolla 33.
Terhille, puh. 040 553 6362.

HAUTAKIVIEN OIKAISU- JA SUORISTUSTYÖT
Hautakivien ympärillä tapahtuva
maa-aineksen tiivistyminen, istutusten kasvu, viereisen haudan
avaaminen tms. muutos aiheuttaa
ajan myötä hautakivien kallistumista. Kivimateriaalin painon vuoksi
pienetkin kallistumat saattavat aiheuttaa vaaraa hautausmaalla
työskenteleville, tai omaisille jotka
hoitavat hautaa.
Suoristustyö kannattaa jättää asiantuntevan ammattiliikkeen tehtäväksi.
Ypäjän seurakunta pyytää omaisia tarkistamaan hautausmaalla hautakivensä.
Kallistuneen kiven suoristuksen osalta pyydämme
ottamaan yhteyttä suoraan kiviliikkeeseen:

Loimaan Kivi Oy, puh. 020 790 9200

Kivikaiverrus Niittymäki Oy, puh. 0400 812 585

Ypäjän seurakunta
Katja Mäkelä talouspäällikkö
puh. 040 148 4092

Kypärä suojasi
Kohta juhannuksen jälkeen osallistuin maastotriathlontapahtumaan, jossa ensin uitiin, sitten
pyöräiltiin ja päätteeksi juostiin.
Viimeinen laji jäi kokematta,
kun pyörällä ajettaessa tuli lento
ilmojen halki. Alamäessä vauhtiakin oli. Siinä rytäkässä hajosi
pyörä, mies ja kypärä. Pyörä
on saatu korjattua, mies toipuu,
vaikka pitkä paussi töihin nyt
tulikin mutta kypärä teki silloin
viimeisen palveluksensa.
Vasta pari päivää myöhemmin
huomasin kypärän haljenneen.
Hyvin suojasi ja teki sen, mitä
varten päässä olikin. Jo kolmekymmentä vuotta sitten hommasin ensimmäisen pyöräilykypärän. Se oli niitä kokostyroksisia
munankuorenpuolikkaita. Siitä
hyvästä sain kyllä monet naurut
ja olihan se päässä aika hassun näköinen kapistus ja vähän

epämukavakin. Siitä ajasta ovat
nuo päähineet muuttuneet tyylikkäiksi ja mukaviksi pitää, eivätkä hiostakaan enää.
Pyöräilyssä on kaksi, joista
en luovu: pyörä ja kypärä. En
varsinkaan tämän kokemuksen
jälkeen. Toinen särkyy, jotta toinen säästyy, sanoo Ypäjän pappi
Vesa Parikka
Käytä kypärää, se on suojasi!

SAUNASUUNNISTUKSEN KOHTEET:

Levomäen maatilamökit
– osoite Katinhännäntie 62, Ypäjä as.
– Kivisen sauna on hiljattain peruskorjattu vanha perinteinen maatilan
sauna. Lauteille mahtuu n.8 saunojaa.
– saunomisen lisäksi voit pulahtaa kylpytynnyriin (kerralla 4-6 hlöä)
– kylpijöille oma pyyhe ja uima-asu mukaan
– kohteessa voi tutustua vihdansidonnan saloihin
– mahdollisuus ostaa kahvia, virvokkeita, käsin painettuja laudeliinoja ja
saunavihtoja
Loimijoki Golf
– Osoite: Jaakkolantie 190, Ypäjä
– Loimijoki Golfilla lämpenevät mökkisauna ja tallin sauna
– Kohteessa mahdollisuus ostaa virvokkeita ja ruokaa

Paijan Maatilamatkailu
– Osoite: Köllintie 20, Ypäjä
– Saunoistaan tunnetulla Paijalla suunnistetaan Kärrisaunaan
– Kohteessa mahdollisuus ostaa virvokkeita

Tuottajain tupa
– Osoite: Koskentie 678, Ypäjä
– Tuottajain Tuvalla harrastetaan talvisin avantouintia
– Saunan lämmittäjänä toimii Kuusjoenkulman Kyläyhdistys ry.

Kotiseutumuseo
– Osoite: Jaakkolantie 2, Ypäjä
– Kotiseutumuseolla tutustutaan 1800-luvun loppupuolella rakennettuun
savusaunaan, joka on lahjoitettu museolle Mannisten kylästä Ypäjältä
vuonna 1965

Ypäjänkylän Seuraintalo
– Osoite Ypäjänkyläntie 842, Ypäjä as
–
Seuraintalon piharakennuksessa on kodikas, takkatuvalla varustettu
sauna
– Mahdollisuus myös pulahtaa lähistöllä sijaitsevaan Kuljun uimalaan

Villa Emilia
– Osoite: Perttulantie 3, Ypäjä
–
Ravintolana ja majatalona toimiva Villa Emilia tarjoaa löylyt aivan
Ypäjän keskustassa
– Kohteessa mahdollisuus ostaa virvokkeita ja ruokaa
– Löylyrauhan takaamiseksi voit varata oman ilmaisen saunavuorosi sunnuntaille etukäteen tai samana päivänä joko soittamalla p. 045 356 9209
tai paikan päältä!
Caissaniemen leirikeskus
– Osoite: Tanilantie 110, Tammela
–
Caissaniemessä saunotaan läpi kesän joka keskiviikko klo 12-21 ja
sunnuntai klo 12-20
– Caissaniemi on saunasuunnistuksen päätösrasti, jossa järjestetään ohjelmaa klo 19 alkaen. Luvassa musiikkia ja palkintojen jakoa! Saunaan ja
uimaan saa toki tulla jo aiemmin.
LISÄTIEDOT:
Ypäjän kunta: 050 5626 301 / Satu Leppälahti
satu.leppalahti@ypaja.fi
Kulttuuri Puomi ry.: 050 337 2527 / Katriina Reijonen
kulttuuripuomi@gmail.com
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Nurkkakuntalainen

Vielä on kesää jäljellä
Helteinen kesä on kääntymässä
lopuilleen. Elokuu tuo tullessaan
syksyn kiireet. Pertunpäivä on
kunnassa kohokohta kesäkaupungin 140-vuotisjuhlinnalle.
Seudulla on monenlaista Holjaym. päivää, joihin pitää ehtiä.
Lapsenlapsen 1-vuotissyttäritkin
siirrettiin viikolla, jotta pääsemme suvun koko voimin Loimaan
rompetorille. Siellä on onnistuttu
kokoamaan mukava tapahtuma,
joka kerää osallistujia kauempaakin. Siellä ovat ypäjäläisetkin
hyvin edustettuina pöytien molemmin puolin.
Pertunpäivä on pullollaan tapahtumia. Saamme kävijöitä eri
puolilta, aina Unkarista saakka.
Tapahtuma tuo näytille monet
ypäjäläiset aktiivit eri toimijoiden nimissä. Pieni kunta saa
taas näyttää elinvoimaansa aina
Caissaniemen musiikkiesitystä
myöten.
On ollut ilo kuulla vieraspaikkakuntalaisten kommentteja
Ypäjästä. Kommentit sisältävät
usein hilpeää myötäelämistä
ypäjäläisten pyristellessä pienenä kuntana ja vieläpä uhmakkaasti kesäkaupunkina kuntaliitosten höyryt taivaan tuuleen
puhaltaneena. Hevosmäen kisatapahtumat tuovat pieneen kuntaan merkittäviä yhteyksiä eri
puolilta maailmaa. Nytkin parkkipaikat olivat loppua kesken.
Olin itse ohjaamassa liikennettä
ja kyllä tuli laitumet tarkkaan
käytettyä. Kyllä sitä ihmetteli,
miten kaikki olivat löytäneetkin
tiensä Ypäjälle. Parkkipaikalta
näkyi autoja, joita olin nähnyt
vain kuvissa.
Teatterimäellä tapahtui samoin kuin suuremmillakin paikkakunnilla. Teatteriesitykset toivat katsoja myöskin matkojen
päästä. Taattu tarjonta jatkuu ja
uusia esityksiä on taas tulossa.
Teatterimäen käyttö lisääntyy ja
alueelle tehdyt satsaukset tuovat tulosta. Puitteet ovat hyvät,
vaikka katsomon kiinteä kate
olisikin perusteltu. Ypäjän musiikkiteatteri on saanut ansaitun
vakaan maineen. Ypäjä on vilkas
kohtauspaikka ja mukava paik-

ka asua. Uudet hevosalueet ovat
kiinnostaneet ja Ypäjä kiehtoo
erityisesti hevosalan keskuksena.
Olin itse valvomassa Caissaniemeä heinäkuisena sunnuntaina. Paikalla oli helteisenä päivänä yli 50 kävijää. Jotkut ovat aina Tammelan järvipaikkaamme
hävittämässä ja mollaamassa,
mutta meille järvettömille muutamat kesäpäivät siellä ovat yhtä
juhlaa. Käkösen Joukon vastuullinen huolenpito alueesta on kiitettävää. Jos jotkut luvattomat
koiranulkoiluttajat tölvivätkin
aluetta, on kyseessä tyhjää mölyä, jota maailmaan mahtuu ja se
saa jäädä omaan arvoonsa.
Vävy sanoi, että kesä kääntyy syksyyn, kun rypsi kukkii.
Millään ei tahdo saada riittävästi
irti näistä kauniista kesäpäivistä.
Sato kypsyy ja metsä on marjoja pullollaan. Vadelmiakin on
enemmän kuin muistan koskaan
olleen. Olen tähän mennessä
poiminut parikymmentä litraa
villivadelmia ja mustikoita pari
ämpäriä. Poiminta on erinomainen keino hoitaa vihlovaa iskiasta, kun on väkisin liikkeellä
olemattomia lihaksia treenaten.
Vielä on kuitenkin kesää jäljellä. Heinäkuussa on vain muutama kokous ja näin jää omaa
aikaa päivätolkulla. Elokuussa
täytyy taas olla valitsemassa uutta maakuntajohtajaa ja
samaan aikaan alkaa pähkäily
Hykyn tulevaisuudesta. Nyt pitäisi taas nähdä pitkälle tulevaisuuteen. Miten ypäjäläisten
hyvät terveyspalvelut parhaiten
turvataan? Miten paljon voimme luottaa maakuntajohtoiseen
hallinnointiin? Onko osittainen
yksityistäminen nykyaikainen
mahdollisuus turvata palvelut
lähellä seutulaisia. Aika näyttää
kuinka käy. Vanhastaan tiedän,
että ohjat pitää pitää omissa käsissä viimeiseen saakka.
Toivon kaikille ypäjäläisille
miellyttävää aktiivista loppukesää. Nautitaan joka hetkestä kesäkaupungin maisemissa.
Markku Leppälahti

Ypäjän Musiikkiteatteri esittää
Pertun päivien yhteydessä lastennäytelmän

Prättäkitti ja Yrjä Pytyn tapaus
’Prättäkitti ja Yrjä Pytyn tapaus’ on ypäjäläisen perimätiedon
pohjalta käsikirjoitettu lastennäytelmä. Tarina kertoo 12-vuotiaasta pojasta Yrjä Pytystä, joka
kähveltää äitinsä rahavarat. Tietämättä, että oma poika vei rahat, äiti pyytää paikallista noitaa
Prättäkittiä noitumaan varkaan
sudeksi. Niinpä Yrjä muuttuu
sudeksi. Mutta miten susilauma
ottaa Yrjän vastaan, ja pääseekö
Yrjä vielä kotiin äitinsä luo?
Näytelmän tapahtumat sijoittuvat Mannisten kylään, nykyisen
Ypäjän, silloisen Loimaan alueelle vuosina 1650–1657.
Näytelmän on käsikirjoittanut Matti Mali, ohjannut Jaakko
Loukkola ja musiikista vastaa
Kari Mäkiranta. Musiikkiteatteriyhdistyksen yhtenä toiminnan
tarkoituksena on edistää toiminta-alueellaan laulukulttuuria ja
erityisesti musiikkiteatteriharrastusta. Tavoitteena on saada
myös lapset ja nuoret innostu-

maan teatterista harrastuksena,
jotta toiminta voi jatkua tulevaisuudessakin. Näytelmän rooleissa on tuttuja kasvoja Ypäjän
Musiikkiteatterin näytelmistä,
mutta myös uusia esiintyjiä on
saatu mukaan. Musiikkiteatterilaiset toivovat, että lastennäytelmää tulisivat katsomaan myös
he, jotka eivät aiemmin ole teatterissa vierailleet.
Suomen kulttuurirahaston
Hämeen maakuntarahasto on
tukenut esityksen tuotantoa
myöntämällä sille 5000 euron
apurahan. Apuraha jaettiin Hämeen rahaston 55. vuosijuhlassa
Hämeenlinnassa 20.5.2016.
Näytelmä esitetään Ypäjän
Kunnan 140-vuotisjuhlien yhteydessä Pertun päivillä lauantaina
20.8.2016 klo 15 Ypäjän musiikkiteatterin näyttämöllä. Näytelmän tuottaa Ypäjän Musiikkiteatteri ja Ypäjän kunta tarjoaa
katsojille vapaan pääsyn. Katsomoon mahtuu 500 henkilöä.

Hevosriparin kuulumisia
oli lounas. Lounaan jälkeen oli n.
1.5 h vapaata ja sitten jatkui vielä
rippikoulu joka loppui aina iltaohjelmaan, joka oli laulamista,
leikkejä ja tietovisoja.
Iltaohjelman jälkeen oli päivällinen, jonka jälkeen piti mennä
hoitamaan iltatalli ja vielä sen jälkeen oli hepastelua. Hepastelun
jälkeen oli pieni hartaus soluilla
ja sitten vielä iltapala. Hiljaisuus
alkoi klo 22, mutta meidän oma
hiljaisuus alkoi yleensä vasta
puolenyön aikaan. Perjantaina oli
erilaista iltaohjelmaa, joka järjestettiin vasta hepastelun jälkeen,

koska me vietimme häät, joita
juhlimme yö myöhään. Viimeisenä iltana kävimme retkellä Pertunkaaren laavulla, jonka jälkeen
menimme vielä viettämään viimeisen illan toiseen soluista. Silloin meidän oma hiljaisuus alkoi
vasta yöllä n. klo 3.
Leiri loppui maanantaina 13.6.
päivällisen jälkeen. Leiriläisten
mielestä koko ripari oli todella
mukava ja turvallinen. He myös
suosittelevat riparia, jos sellainen
vielä Ypäjällä järjestetään.
Jutta Vaittinen
leiri-isonen

Laavulla iltahartaus.

Ypäjän Hevosopistolla järjestettiin kesäkuussa valtakunnallinen
hevosrippikoulu yhteistyössä
Ypäjän seurakunnan kanssa. Leiri
alkoi sunnuntaina 5.6. klo 16 tutustumalla paikkoihin, leiriläisiin,
isosiin sekä ohjaajiin. Leiriläiset
olivat eri puolilta Suomea lähin
Loimaalta ja kaukaisin Vimpelistä, muutama pääkaupunkiseudulta sekä myös ainoa poika Kankaanpäästä. Isoset kaikki sekä
nuoriso-ohjaaja olivat ypäjäläisiä.
Pappi oli Ypäjän oma pappi, joka
asuu Tammelassa. Muutamalla
leiriläisellä sekä yhdellä isosista

oli mukana myös omat hevoset.
Leiriviikko oli todella mukava,
eikä kukaan alkanut syrjiä toisia
vaan kaikki tulivat todella hyvin toimeen ja pitivät yhtä koko
leirin. Maanantaiaamusta alkoi
tietynlainen ohjelma, mitä noudatettiin myös muina päivinä.
Herätys oli klo 7.30, jos ei ollut
aamutallivuoroa. Jos oli aamutallivuoro, piti herätä jo vähän
ennen kuutta. Aamupala oli klo
7-8, jonka jälkeen alkoi rippikoulutunnit aamukirkolla, joka oli
aina erilainen. Rippikoulutunnit
kestivät aina n. klo 12 asti, jolloin

Hepat olivat olennainen osa leiriä.

Koirien Match Show 29.5.2016 Ypäjänkylän seuraintalolla
Tuomareina olivat Sirkka Pyhälä, eläinlääkäri
Sisko Nurminen, kennel Hauenkuonon
Sirkku Valkeala, Karangon koirahoitola
Tulokset:
Pennut (koirat alle 1v.)
Cary Husky
5kk
Adele Bullmastiffi
5kk
Toivo Pk.mäyräkoira
5kk
Delta Engl.kääpiöterrieri 7kk
Jinni Coocerspaniel
10kk
Likka Pk.collie
9kk
Blondi Pk.chihuahua
4½kk
Helmi Smipperke
10kk
Isot koirat (säkä yli 40 cm)
Hukka Siperian husky
3v
Helinä Whippet
6v
Nowi Samojedi
7½v
Alma Chow chow
5v
Hikka Shapendois
2v
Halla Bull terrieri
4½v
Nelle Kultainen noutaja 2v
Eetu
Suomen ajokoira 6v

Koiria tapahtumaan oasallistui ennätysmäärä,
kaikkiaan 90 erikokoista ja ikäistä.

Krista Pirttimäki
P1
Leena-Kaisa Mäntymaa P2
Emilia Luomala
P3
Pirjo Korpinen
P4
Hanna Nyman
S1
Kirsi Paloposki
S2
Sini Kivivuori
S3
Janna Pinnioja
S4
Patrik Keskilä
Minna Nikander
Susanna Mustonen
Leena Kivimäki
Minna Nikander
Mandi Blonqvist
Marika Haake
Marjut Vuorinen

Pienet koirat (säkä alle 40 cm)
Prima Mudi
4v
Aura Jäntti
Riiva Pk.mäyräkoira
2½V
Johanna Repo
Lila
Englannin kääpiöterrieri 1v Riikka Järvenpää

P1
P2
P3
P4
S1
S2
S3
S4
P1
P2
P3

Urho Kk.mäyräkoira
Malla Shipperke
Rasmus Coikerihonne
Rolle Lk.mäyräkoira
Silkki Venäjän toy

Lapsi ja koira (alle 13v.lapset)
Venla Huttunen
9v
Rasmus
Kasperi Mäkilä
11v
Likka
Nelli Tiainen
11v
Usva
Julia Huhtala
7v
Martti
Best In Show
Prima Mudi
4v
Cary Husky
5kk
Hukka Siperian husky
Jinni Coocerspaniel

Eetu Kuusisto
Marko Pinnioja
Minna Kujanpää
Saija Mäntyvaara
Riikka Järvenpää
Koikker hondje
Pk.collie
Weimarin seisoja
Rotweil

Aura Jäntti 1
Krista Pirttimäki
3v Patrik Keskilä
10kk Hanna Nyman

P4
S1
S2
S3
S4
1
2
3
4
2
3
4

Erikoispalkinnot:
Vanhimman koiran palkinnon sai 12-vuotias husky, ” Netsu”,
jonka omistaja on Johanna Juvonen.

Ypäjänkylän kyläyhdistys ry kiittää vielä kaikkia
Match Show:n osallistujia, sponsoreita, tuomareita
ja katsojia, te kaikki yhdessä teitte tapahtumastamme
onnistuneen ja mieleenpainuvan.

Wäärin käsityksiä
Nimellisiä maalareita on paljon.
No mikä ettei. tittelihän on helppo
saada. Se voidaan ottaa ammattisarakkeeseen heti, kun joku, usein
julkisivu-urakoitsija, kesäisessä
kiireenhädässä palkkaa riskin kaverin töihin. Viikko pari riittää
takaamaan ainakin tittelin, jopa
lopuksi elämää sosiaalipummin
virassa.
Nykyäänkin on vallalla käsitys, että maalariksi vain ruvetaan.
Vaimon enon on kerran kuultu
puhuvan alasta ja kokemusta ulkomaalauksesta on itselläkin pihakeinun puuosien verran.
Keskustelu ulkomaalaukselle
tyypilliselle ylikuumalle kiiretilalle uutta työvoimaa palkattaessa
aikataulun vetäessä urakoitsijaa
kyykkyyn käy useimmiten näin.
–
Ollaanko sitä kauankin maalattu?
–N
 o joku vuosi.
–M
 issäpäin viimeksi ja mitä?
– No, se oli sellainen pikkunarikka ja tuntihommia. Pari viikkoa tässä nyt on lomaa pidetty. Muuten ei mitään ongelmia
ollut.
–O
 otkos nostokorissa ollut?
–N
 o en. Velipoika oli kerran.

1v
3½v
11v
2v
5v

– Et varmaan kalkkihommia ole
joutunut tekemään?
– No en, mutta kyllä sekin varmaan käy.
–M
 istä muuten soittelet?
– No Kokemäeltä. Niin, ja kämppäkin pitäisi saada ja päivärahat
tietysti.
– Onko sulla autoa?
– No on, mutta korttia kuivatellaan. Paljonkos se palkka olisi?
– Urakkatyötähän tämä kaikki on,
mutta ulosmaksusta sovitaan.
Paljonkos olis vaade?
–
25 euroa olen ajatellut näin
aluksi.
– Puhutaan palkasta sitten. Tuletkos maanantaina töihin?
–
No mikä ettei. Haalarit pitäis
saada ja kyyti.
Ja kaveri tulikin Verokortissa
luki komeasti maalari. Annettiin
pelit ja pensselit, annettiin haalaritkin ja vietiin työmaalle. Neuvottiin herralle hommat.
Tunnin päästä ei miestä eikä
haalareita. Oli vain kuvahtanut
rissa ja pikkupensseli. Oli kai saanut paremman tarjouksen, maalari.
Kun meikä ensi kerran astui
Paunulaisesta pääkaupungin ka-

Nuorin esittäjä:
Oliver Niemi, 4v ja koiransa
Svea, Cairn terrieri

Ammattina maalari
maralle, tuli vastaan herra puhtaan valkoisissa haalareissaan ja
valkoisessa paidassaan sinitähtinen tumma mirri leuan alla keikkuen. Taisipa olla niitä jälkimmäisiä aikoja, jolloin maalari vielä
oli arvossaan ylevä. Nyt jokunen
vuosikymmen elettynä eräänlaisen maalausnarikan jonkunlaisena
vetäjän tapaisena voi vaan surulla
tunnustaa suurimman osan niin
sanotuista maaliasentajista olevan
enemmänkin suttareita tai rötjäreitä. Ainoa, missä ovat vähintään
hyviä, on työselityksen oikaisu ja
tuntilapun täyttö.
Ihan konkreettisesti omassa
puulaakissakin on näyttöä siitä,
kuinka maalarit ovat parempia
näyttelijöitä kuin näyttelijät maalareita. Parhaimmistoon valitettavasti maalareina meillä kuuluivat
kaksi toisen vuosikurssin teatterikoululaista kesätöissä. Yksi diplomi-insinööri heilui kelkassa kuin
paholainen ja jälkeä syntyi työselitystä jopa täydentäen. Yksi metsuri kuului tälläkin käsityöalueella ykkösmiehiin. Ja bussikuskikin
oppi ammatin salat nopeammin
kuin tuntikortin täytön. Joten löytyyhän sitä ammattiylpeyttä yhä,

vaikkei näiden veijareiden verokorteissa lue ammattisarakkeessa
maalari.
Muka-muka-maalarit mikämikä-maalamoista. Kuninkaaksi
synnytään, maanviljelijäksi kasvetaan, lääkäriksi luetaan ja upseeriksi huudetaan, mutta maalariksi tulemiseen riittää yhä halu
ja ylpeys ammattiin. Se kadotettu
arvostus on kaivettava esille vaikka mestari Westerlundin haudasta.
Siinä ei raha auta. Mitä enemmän
sitä on jaossa, sitä enemmän sitä
halutaan.
Yhä harvemmin saa ikänsä
seinällä roikkunut henkisen orgasmin nähdessään ammattimaalarin
otteen kalkkiharjaa pyörittämässä
tai ikkunoita rajoittavan näennäisen loivaliikkeisen vakavan käden. Siinä se on alan tulevaisuus
lähes kuusikymppisenä heiluvassa korissa maan ja taivaan välillä.
Viereisessä puistossa poppelin varjoiselta puolelta perstaskun
lompsasta vilkkuu ajokortti Väinö
Virtanen, syntynyt 2.6.1979, ammatti maalari. Kesä on kaunis ja
Virtanen kesälomalla jo kolmatta
kuukautta. Sammunut vasta toisen kerran tänään. Keijo Wääri
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HEVOSVOIMAA SOS-LAPSIKYLÄSSÄ

Ypäjällä hevosvoima on keskeinen moottori kunnan toiminnoissa ja tapahtumissa. Hevostoiminnan ympärillä toteutuu moni niin
kotimainen kuin kansainvälinenkin tapahtuma. Hevosen moninaiset hyödyt ihmisille ja elinkeinoelämälle on Ypäjällä hyvin tiedostettu. Koulutus ja osaaminen
ovat uraa uurtavia ja monialaisia.
Omalta osaltani toimin aikanaan
hevosiin liittyvissä asioissa niin
Ypäjän perusturvajohtajan kuin
FSHKY:n perhepalvelujen johtajan roolissakin. Yhteistyö Hippoliksen kanssa tuotti innovatiivisen ja tarpeellisen minipilotin,
jonka avulla saimme hyödyllistä
tietoa sosiaalipedagogisen hevostoiminnan hyödyistä ja vaikutta-

KUTSU

Ypäjän nuorisovaltuusto ja Kulttuuri Puomi ry järjestävät Talent
Ypäjä -kilpailun lauantaina 3.
syyskuuta. Kilpailu on suunnattu
lapsille ja nuorille, mutta ikärajoja ei ole määritelty. Järjestäjät
toivovatkin mahdollisimman kattavaa otantaa erilaisista taidoista,
joita osallistujat voivat tulla yksin
taikka ryhmässä esittämään.
Kilpailun tuomaristoon kuu-

vuudesta. Se osoittautui tehokkaaksi lasten keskittymiskyvyn,
sosiaalisuuden ja itsetunnon
tukemisen menetelmänä. Veimme saavutettua tietoa eteenpäin
erilaisissa tilaisuuksissa, muun
muassa green care -hankkeissa ja
kuntamarkkinoilla.
Nyt toimiessani SOS-lapsikyläsäätiön Länsi-Suomen aluejohtajana hevostoiminta kulkee
mukanani. Olen vakuuttunut hevosavusteisen toiminnan tehokkuudesta, sen vaikuttavuudesta,
pitkäkestoisista hyödyistä ja kustannustehokkuudesta. Hevonen
vaatii jatkuvaa läsnäoloa ja keskittymistä positiivisella tavalla
ja liennyttää sekä keskittymisettä tarkkaavuusoireita. Hevosen läsnäolo rauhoittaa lapset ja
nuoret keskittymään toimintaan.
Myönteinen kehitys on havaittavissa niin kotona, koulussa kuin
muissakin sosiaalisen vuorovaikutuksen tilanteissa. Kuntoutustyö vaatii osaavan ammattilaisen
toteuttajakseen, jotta toiminta on
tavoitteellista ja laadukasta. He-

vostoiminta voi olla hyödyllinen
sekä ryhmä että yksilökuntoutusmuotona. Hevosten kanssa toimiminen tarjoaa parhaimmillaan
antoisan ja mielekkään harrastusmuodon.
Kaarinan
SOS-lapsikylän
lasten ja nuorten pitkäaikainen
haave on ollut saada lapsikylälle oma hevonen. Nyt se toive
on toteutunut. Sen mahdollisti
Turun Lions Archipelago Ladyt.
He järjestivät gaalaillan, jonka
tuoton he lahjoittivat Kaarinan
SOS-lapsikylälle. Tuoton turvin
Lapsikylälle hankitaan Norjan
Vuonohevonen. Sopivan hevosen löytämisessä meitä auttaa
Hepojoen Vuonohevostallin väki,
josta myös tallipaikka hevoselle
löytyi. Tallin yrittäjillä on monialaista osaamista, muun muassa sosiaalipedagogisen hevostoiminnan osalta. Vuonohevonen
on monikäyttöinen yleishevonen,
joka kooltaan ja luonteeltaan sopii hyvin niin yleisratsuksi kuin
sosiaalipedagogiseen hevostoimintaankin sekä ajohevoseksi.

Puhumattakaan sen houkuttelevan kauniista ja persoonallisesta
ulkonäöstä, joka hurmaa meidät
kaikki.
Lapsikylän lasten ja nuorten
lisäksi oma hevonen tarjoaa myös
henkilökunnallemme mahdollisuuden tutustua hevosen kanssa
toimimiseen. Hevostoiminta on
tarkoitus liittää myös osaksi palveluitamme, esimerkiksi perhekuntoutukseen.
Haluamme vielä näin kiittää
Turun Lions ladyjä saamastamme
upeasta lahjoituksesta ja Hepojoen Vuonohevostallia hienosta
yhteistyöstä.
Entisenä ypäjäläisenä olen
iloinen, että voin edelleen jatkaa
hevosvoiman käyttöä työssäni.
Hyvät asiat kulkevat mukana.
Lämpimät
onnitteluni
140-vuotiaalle Ypäjän kunnalle!
Aurinkoista loppukesää sekä mukavia hetkiä hienon hevosharrastuksen parissa kaikille!
Margit Rajahalme
SOS-lapsikyläsäätiön LänsiSuomen aluejohtaja Kaarina

luu muun muassa The Voice of
Finlandista tuttu Marko Simi, joka myös esiintyy tapahtumassa
ja pitää osallistujille tsemppauspuheenvuoron kertoen omasta
esiintymistaustastaan. Tuomarit
antavat esiintyjille palautetta positiivisessa hengessä. Voit myös
kysyä, jos haluat tuomareiden näkemystä jostakin tietystä asiasta
omaa esiintymistäsi koskien.
Olit sitten musiikin, tanssin,
voimistelun, teatterin, taikuuden,
komiikan taikka minkä tahansa

muun taiteenlajin osaaja, ilmoittaudu kisaan pikapuoliin! Voittajille luvassa mainetta ja mammonaa, rahastipendien ja esiintymismahdollisuuksien muodossa.
Kilpailuun osallistuminen on
maksutonta ja osallistujia toivotaan sekä Ypäjältä että lähikunnista. Käytössä on äänentoistolaitteistoa, mutta muut rekvisiittatarpeet tuotava pääsääntöisesti
itse mukana.
Lisätiedot puhelimitse 040
7660 486/Silja Haavisto taikka

sähköpostitse moisanderjenni@
gmail.com. Ilmoittautumiset mieluiten sähköpostitse 21. elokuuta
mennessä. Talent Ypäjän kenraaliharjoitukset pidetään Kartanon
koululla (Ypäjän yläkoulu) la 3.9.
klo 12, jonka jälkeen itse tapahtuma klo 15. Tapahtuma on yleisölle avoin, sisäänpääsymaksu 2
euroa. Sisäänpääsymaksulla tuet
ypäjäläisten lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien kehittämistä nuorisovaltuustotoiminnan
kautta.

LASTEN YPÄJÄN YÖ
Lasten Ypäjän Yötä juhlitaan tänä
vuonna Katajatallin alueella perjantaina 19.8 klo 18 alkaen. Ohjelma
koostuu monipuolisesti hevosaiheiden
ympärillä. Tapahtuman päätähtenä
hirnahteet Kuutoskoni Kaviot Kattoon
-hownsa kera. Kuutoskoni laulattaa
ja leikittää lapsia ja vähän isompiakin, jonka jälkeen on mahdollisuus
kasvomaalaukseen. Ratsastuskoulun
taitavat oppilaat ovat valmistelleet

notkeutta ja taitoa vaativat vikellys- ja
katrillinäytökset. Talutusratsastusta on
tarjolla sekä keppihevosrata. Hevosaiheista askartelua on myös luvassa
sekä puffetti, jossa suut makiaksi saa
vaikkapa hevosenkenkäpipareilla. Tapahtuman kruunaa lopuksi ihka aito
tallidisko, jossa musiikista vastaa DJ
Vilho. Alueelle on ilmainen sisäänpääsy, mutta esim. talutusratsastus ja
tallidisko ovat maksullisia.

KUVATAIDE -kesäkurssi

12.8.–14.8.2016
pe 18.00–21.00, la 10.00–16.30, su 10.00–16.30
Jokioisten Tietotalo (Humppilantie 9)
Kesän kuvataidekurssi järjestetään Jokioisten Kartanon
ja Elonkierron miljöissä. Maalata voit perinnemaisemaa,
rakennuksia, kotieläimiä, kukkia jne. tai voit inspiroitua
tilanäkymistä ja antaa siveltimen puhua. Kurssilla on
mahdollista maalata ja piirtää eri tekniikoilla. Tutustumme
myös maisemamaalarin värioppiin ja sommitteluun.
Voimme tehdä myös yhteisiä harjoituksia.
Tervetuloa mukaan rentouttavalle kesäkurssille!
Kurssinumero: 110304. Ilmoittaudu viimeistään 8.8.2016
osoitteessa: https://www.opistopalvelut.fi/jokilaani/zavaus.asp

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTON

KÄSITYÖPAJA
Keväällä saimme ihailla kolmevuotisen käsityöpajan
päättävien näyttelyä kirjastossa.
Nyt Ypäjällä aloittaa uusi ryhmä 8–10 -vuotiaille (v.
06–08 synt.) käsillä tekemisestä kiinnostuneille lapsille. Käsityöpajassa tutustutaan pehmeisiin ja koviin
materiaaleihin sekä erilaisiin tekemisen taitoihin.
Käsityöpaja kokoontuu Vanhassa pappilassa torstaisin klo 16.00–17.30.
Lisätietoja viikolla 33 jaettavassa kurssiesitteessä.
Jokiläänin kansalaisopiston

LASTEN YPÄJÄN YÖ
Pe 19.8.2016 klo 18 alkaen
Katajatallilla, Katajamäentie 10
Ohjelmassa:
klo 18.00 Ratsastusoppilaiden
katrilli ja vikellysnäytös
klo 18.30 laulattaa ja leikittää
Kuutoskoni ja Kaviot Kattoon -show,
esityksen jälkeen heppa-aiheisia kasvomaalauksia
klo 19.30–22.00 Tallidisko
Lisäksi illaksi on luvassa paljon muutakin toimintaa,
mm. keppihevosrata, talutusratsastusta, puffetti ja
hevosaiheista askartelua.

MAANANTAISIN Veteraanituvalla klo 09.15-11.30, Tervetuloa!
Varaathan 2e kahvi- ja hedelmäkassaan

TERVETULOA
TERHOKERHOON!


MLL:n ja SPR:n yhteinen TERHOKERHO on sukupolvien
kohtaamispaikka, jossa leikitään ja vietetään kiireetöntä aikaa
yhdessä. Kerho on kaikille avoin ja maksuton, sinne voi tulla koko
perheen voimin, yksin, yhdessä tai vaikkapa naapurin kanssa!

^ƵǀĞŶΘ^ćǀĞůĞŶůĂƵůƵŝůƚĂ
ϭϮ͘ϴŬůŽϭϴ,ǇƌƐǇŶŬƵůŵĂŶůĂǀĂůůĂ
dƵŶŶĞůŵĂŶƌĂŬĞŶƚĂũĂŶĂΘŝƐćŶƚćŶćƌŬŬŝ>ŝŝŬĂŶĞŶ͊

zŚƚĞŝƐůĂƵůƵũĞŶũćůŬĞĞŶ
ŵĂŚĚŽůůŝƐƚĂƚĂŶƐƐĂŚĚĞůůĂ
ŬŝŶũĂdĂƉŝŽ>ĂƵƌŝůĂŶ
ƚƵŶŶĞůŵŽŝŵŝĞŶŝŬŝǀŝŚƌĞŝĚĞŶƚĂŚƚŝŝŶ͘
WƵŚǀĞƚƚŝũĂŵĂŬŬĂƌĂĂ͘
sĂƉĂĂƉććƐǇ͘dĞƌǀĞƚƵůŽĂ͊
:ćƌũ͘,ǇƌƐǇŶƐĞƵĚƵŶŬǇůćǇŚĚŝƐƚǇƐƌǇ͘

TERHOKERHO kokoontuu Ypäjän palvelukeskuksella
Valkovuokossa (Rauhalantie 1) kerran kuussa lauantaisin
klo 14.30–15.30 seuraavasti:

La 9.4. Kevätkaraoke
La 14.5. Pihapelejä
TERVETULOA!
Lisätietoja: Kairi Korbelainen
kairikaljumaa@hotmail.com/p. 045 109 1638
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YPÄJÄN MAATALOUSVÄKI
LÄHTEE TEATTERIIN 12.11.2016
Maatalousnaiset, maamiesseurat ja
MTK Lounais-Häme järjestävät jäsenilleen
musikaalimatkan Tampereen teatteriin.

SUGAR – PIUKAT PAIKAT
Muusikkokaverukset Joe ja Jerry joutuvat sattumalta
Chicagon alamaailman välienselvittelyn silminnäkijöiksi.
Pelastaakseen henkensä kekseliäs kaksikko pestautuu... Supersuosittu musikaali perustuu Marilyn Monroen
tähdittämään Some Like It Hot -elokuvaan. Esityksen
jälkeen siirrymme illalliselle (omakustanne).
Matkan jäsenhinta 50 euroa, sis. kuljetuksen sekä teatteriesityksen.
Lähtö Ypäjältä noin klo 12.00 (esitys alkaa klo 14.30).

Saunarallin yhtenä pisteenä
Ypäjänkylän
seuraintalon sauna
Su 21.8.2016 klo 13–18

Tarkemmat tiedot illallisesta ja pysäkkikohtainen aikataulu syyskuun Ypäjäläisessä.
Sitovat ilmoittautumiset Matti Alanko 050 347 9045 ja
Tuija Vaittinen (iltaisin) 0400 538 515.
Maamiesseurat, Maatalousnaiset ja
MTK-Lounais-Häme

Tule tutustumaan Ypäjänkylän viihtyisään
saunaan takkahuoneineen. Sauna lämpimänä,
joten pääset saunomaan halutessasi.
Myynnissä paikallisia käsintehtyjä saippuoita sekä
Pikku-Annen sauna-aiheisia savituotteita.

Ypäjän Suojeluskunnan ja Lottien historia

Suolaisen nälkään grillimakkaraa ja kahvihampaan
kolotukseen makoisaa kahvia pullan kera.
Kädentarkkuutta voit koittaa tikanheitolla ja
onneasi arpoja ostamalla.
Kohteen järjestäjänä Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry

TAIDE- JA KULTTUURIMATKA

Ypäjänkylän
Maa- ja kotitalousnaiset

ELOKUUN TOIMINTAA
Torstaina 25.8 klo 18.30 Tupailta Kutomakamarilla.
Solmitaan nyörejä kangaspuihin. Tervetuloa.

Lauantai 27.8.2016
Tutustutaan mm. Tuusulan Rantatien
taidekohteisiin ja vieraillaan Ainolassa,
Aino ja Jean Sibeliuksen kotimuseossa.
Matkaa suunnittelee taideaineiden ohjaava
opettaja Tuija Pietilä-Estrada.
Lisätietoja myöhemmin mm. kurssiohjelmassa,
Facebookissa ja nettisivuillamme www.jokioinen.fi/
jokilaanin-kansalaisopisto
JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTON

”Vapautemme vaalijat – Ypäjän Suojeluskunta
ja Lotta Svärd 1917–1944” on valmistunut.
Teoksen on toimittanut Maurits Hietamäki.
Kirjan hinta on 40 euroa/kpl,
4 kpl 120 euroa.
Teosta voi ostaa/tilata
Suojeluskunta- ja
Lottahistoriatoimikunnan jäseniltä:
Osmo Jaakkola p. 050 557 1109
Hilkka Mäkilä p. (02) 767 3023
Pekka Moisander p. 0400 260 949
Tapani Rasila p. 050 352 1501
Kirjoja on saatavissa myös Pertun torilta 20.8.

Ypäjän Karjalaisseura ry tiedottaa
Saunailta Caissaniemessä (Tanilantie 110, Tammela)
torstaina 11. elokuuta 2016. Sauna lämpimänä kello
18 alkaen. Ohjelmassa kahvittelua, makkaranpaistoa,
saunomista ja haastelua. Kimppakyydein meno. Tervetuloa.
Ypäjän Karjalaisseura ry / hallitus
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Mielenterveysyhdistys Mielikki ry
Mielenterveysyhdistys Mielikki ry:n Ypäjän ryhmä
palaa kesätauolta. Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin
Veteraanituvalla klo 13–15.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa.
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Ypäjän Yllätys tiedottaa
SUURKIITOKSET!
Pertunkaaressa järjestetyn Unelmien Liikuntapäivän
(10.5.2016) tukijoille; Paijan Hannulle, Kedonperän
Askolle renkaiden lainasta,
Ypäjän Salelle ja Siwalle välipala tarjonnasta. :)
Ypäjän Yllätys; Annika
Ypäjän Yllätys järjestää lauantaina 10.9
klo 14.30–16.00 1,5 h ULKOTREENIN
Pertunkaaren läheisessä maastossa.
Kaikki ovat tervetulleita treenaamaan
raittiiseen ulkoilmaan! Varustus ulkoiluvaatteet, hanskat, juomapullo sekä iloinen mieli :)
Jäsenet: 5 € ja Muut 7 €
TULOSSA: 3.9 TEHOLAUANTAI
– InBody-mittausta
– taitovalmiustestit
– Jumppaa
– HIIT-treeni
Ypäjän Yllätyksen kuntosalissa järjestetään HIIT-treeni 3.9. Ota mukaasi sisäkengät, juomapullo, (pyyhe).
Ryhmään mahtuu 8 hlöä. Hinta 6 €/hlö.

Katusählyturnaus Ypäjällä
Ypäjällä pelataan Pertunpäivien yhteydessä lauantaina 20.8 klo 11–16 kesän katusählymestaruudesta.
Katusählyä pelataan 3 v. 3 pieniin maaleihin ilman
maalivahteja. Pelialueena toimii 10 x 20 m asfaltoitu
alue. Peliaika on 2 x 8 min. Joukkueen pelaajien minimimäärä on 3 pelaajaa. Ylärajaa ei ole asetettu.
Turnausmaksu 12.8. mennessä ilmoittautuville on 30
euroa. Sarjat vahvistetaan ilmoittautumisten kertyessä.
Ilmoittautumiset jarno.heino@ypaja.fi tai 0400 837 342.

YPÄJÄN YLLÄTYKSEN JUMPPATARJONTA
PERTUNKAARESSA 22.8–19.12 2016
Maanantaisin:
TENAVAJUMPPA klo 16.30–17.20: 2007–2010 syntyneet, tunneilla harjoitellaan kehonhallintaa ja kehontuntemusta sekä perusliikuntataitoja, opitaan yhdessä
oloa sekä koetaan uusia elämyksiä leikkien kautta.
Tunti pidetään alakerran salissa/peilisalissa.
KAHVAKUULA 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. *
KAHVAKUULA 2 klo 19.00–20.00: Tunti sopii kaikille
niin ensikertalaisille kuin konkareillekin, tunnilla jokainen tekee oman kuntotasonsa mukaan. Tunnin teema
vaihtuu 3-4 viikon välein. Tunnilla käytetään kahvakuulaa osana lihaskuntoharjoittelua mahdollisimman
monipuolisesti. Tunti pidetään peilisalissa. *
* Kahvakuulatunneille ennakkovaraukset peilisalin
oven ulkopuolella olevaan lappuun/ sähköpostiin; personal.trainer@ypajanyllatys.fi tai FB-sivun;
Annikan Personal Trainer- ja ryhmäliikuntapalvelut
viestikentän kautta edellisen viikon sunnuntaihin
mennessä.
Jäsenet: 5 € krt/ 10-kortti 40 €
Muut: 7€ krt/ 10-kortti 60 €
Torstaisin:
OHJATTU KUNTOSALI
ELÄKELÄISILLE * klo 15.30–16.30
OHJATTU KUNTOSALI MUUT
(kiertoharj.) * klo 16.30–17.30
*Vähintään 5 osallistujaa niin tunti toteutuu, max 8 hlö

YPÄJÄN YLLÄT YKSEN TARJOAMAT PT-PALVELUT
Hinnat sisältävät ALV 24 %
1. Ruokavalio
70 €
(sis. Ruokapäiväkirjan pito, opastus, lisäravinteet)
2. Kuntosaliohjaus 60 min
60 €
(sis. Henkilökohtaisen kuntosalitreeniohjelman)
3. Ruokavalio & Kuntosaliohjaus 60 min
110 €
4. 3 kk/6 kk/12 kk valmennuspaketit; 370 € / 650 € / 1100 €
(sis. Alku- ja loppumittaukset sekä kuntotestit, salitreeniohjelman, ruokavalion, sähköpostituki palvelu koko valmennus
paketin ajan, yhteistreenejä/ tapaamisia)
– 3 kk – 6 tapaamista/treeniä
– 6 kk – 12 tapaamista/treeniä
– 12 kk – 16 tapaamista/ treeniä
5. Lisätapaaminen/treeni/ohjaus
50 €
valmennuspaketin yhteydessä
6. Pienryhmävalmennus /
TYKY-ryhmä 3kk (5-6 hlö)
150 €/ hlö / 3 kk
(sis. Alku-ja loppumittaukset sekä kuntotestit, ruokavalio, henkilökohtainen kotitreeniohjelma, 1krt/vko tapaaminen/treeni)
7. Kuntosaliohjaus ryhmälle 60 min (max.8 hlö) 10 € / hlö
Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Tiedustelut ja varaukset; Annika Määttänen
personal.trainer@ypajanyllatys.fi

Jäsenet joilla henk. koht. kuntosalikortti: 5 € krt.
Muut/ ilman kuntosalikorttia: 10 € krt
Jäsen jolla ei henk. koht. kuntosalikorttia: 8 € krt.
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Elokuu / 2016

HUOM!
UUSI RYHMÄ

DANCEMIX
KESKIVIIKKOISIN 28.9.2016 alkaen
klo 14.00-15.00 13-16-vuotiaat
Kartanon koululla
Ohjaajana Satu Mononen
Järjestää MLL:n Ypäjän yhdistys
Osallistumismaksu: jäsenet 25€/5 kertaa
muut 35€/5 kertaa
Ilmoittautumiset:
henna.linnala@hotmail.com
tai 050 5226282

VARHAISKASVATUKSEN AVOIN PERHEKERHO
KIRJASTOLLA
Varhaiskasvatus järjestää avointa perhekerhotoimintaa
kerran viikossa kirjaston tiloissa. Osallistumismaksu (sisältää
välipalan) 2 € / perhe. Mukaan ovat tervetulleita kaikki
äidit, isät, isovanhemmat ja perhepäivähoitajat lasten
kanssa. Toiminta on suunniteltua ja se noudattaa kunnan
varhaiskasvatussuunnitelman linjauksia.
Kerhoa vetää Aulikki Lindqvist.
Toiminta käynnistyy perjantaina 2.9.2016 klo 9.30 – 11.30.
Avoimessa päiväkodissa ASKARRELLAAN,
leikitään ja viihdytään yhdessä.
Ensimmäisellä kerralla tutustutaan ja suunnitellaan syksyn
toimintaa.
Osallistumismaksu (sisältää välipalan) 2 € / perhe.

Ypäjän kunnan teknisellä osastolla on avoinna kiinteistönhoitajan toimi. Hakuaika päättyy 16. 8. 2016 klo
15.00. Lisätietoja www.ypaja.fi.
YPÄJÄN KUNTA
Tekninen johtaja

Lisätietoja: avoimen perhekerho vetäjä Aulikki Lindqvist 040 840 3411

PERTUN PÄIVÄT
17.–21.8.2016
YPÄJÄN YÖ la 20.8.
klo 17.00–24
Keskiviikkona 17.8. pihakirkko Kankareen torpalla
(Hyrsynkulmantie 632) kello 18.30
Torstaina 18.8. kierros Ypäjän hautausmaalla, mukana Lounais-Hämeen oppaat kello 18.30

Perjantai 19.8.

alkaa Ypäjän kunnan peruskouluissa ja esikoulussa
tiistaina 16.8.2016
Levän, Perttulan ja Kartanon koulut alkavat klo 9.00,
Ypäjänkylän koulu klo 8.30 ja esikoulu klo 9.00.
Ensimmäisen koulupäivän kuljetusaikataulua voi tiedustella
maanantaina 15.8.2016 koulutoimistosta (puh. 7626
5261 tai 050 574 7739).
Sivistyslautakunta

Musiikkitapahtuma Ypäjän kirkossa kello 19–20,
Lasten Ypäjän yö Katajatallilla kello 18–22,
Pertun päivien avajaistanssit Paijan Maatilamajoituksessa kello 20-00.30 Konsta ja Kalle Lepola.
Vapaa pääsy.

SYYSLUKUKAUSI
ti 16.8. – ke 21.12.2016
syysloma vko 42
ma 17.10. – su 23.10.2016
KEVÄTLUKUKAUSI
ti 3.1. – la 3.6.2017
talviloma vko 8
ma 20.2. – su 26.2.2017
pääsiäisloma pe 14.4. – ma 17.4.2017
+ yksi lauantaityöpäivä lukuvuoden aikana
ESIKOULUN TYÖ- JA LOMA-AJAT OVAT SAMAT KUIN
KOULUJEN LUKUUNOTTAMATTA LAUANTAITYÖPÄIVIÄ

As Oy Ypäjän Helorinne
Ypäjän kunta tarjoaa vuokra-asumisen vaihtoehtona myös suosittua
osaomistusmallia jossa pienellä alkupääomalla voit hankkia oman
rivitaloasunnon. Alkupääomaksi riittää minimissään 10 % asunnon
hinnasta, loppuosa asunnon hinnasta rahoitetaan taloyhtiön lainalla.
Osaomistusasunnon etuna on monipuolinen rahoitusmalli. Asukas
voi valita pienen aloituspääoman vuoksi heti jo tulevaisuuden
tarpeitansa vastaavan asunnon. Asunnon voit ostaa myös velattomana. Joustava lainoituskäytäntö mahdollistaa tulotason ja elämäntilanteen vaihteluiden huomioimisen asumisen kustannuksissa.
Rakenteilla olevasta rivitalosta on vielä vapaana kaksi noin 60
h-m2 kaksiota, asuntoon kuuluu myös autokatospaikka. Kaksioiden
velaton myyntihinta on 139 200 €, omarahoitusosuus on vähintään
13 920 €.
Rivitalo on rakenteilla, mutta vielä voit vaikuttaa asuntosi sisustukseen ja varustukseen. Voit valita toiveittesi mukaiset pinnoitteet
ja kalusteet jos varaat asunnon Ypäjän keskustaan, osoitteeseen
Eveliinanpolku 2 rakennetavasta osaomistus rivitalosta.
Suunnitelmiin voit käydä tutustumassa www.ypaja.fi
Hankkeesta lisätietoja antaa ja asuntojen esittelystä voit sopia:
tekninen johtaja Jouko Käkönen, (02) 7626 5241.
Ypäjän kunta

sosiaaliohjaaja

Ikäihmisille ohjausta, neuvontaa, apua
esim. palveluiden hakemisessa, hoitotuissa, asumistuissa yms. kaavakkeet.
Palveluohjauksen päällikkö Marjatta Palojärvi tavattavissa Ypäjän kunnantalolla klo 12–15 ilman ajanvarausta seuraavina päivinä:
Ma 29.8.2016
Ma 3.10.2016
Ma 24.10.2016
Ma 28.11.2016
Ti 13.12.2016
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

LUKUVUOSI 2016–2017

KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT
LUKUVUONNA 2016–2017

Tarvitsetko ohjausta tai neuvontaa etuuksista ja palveluista tai toimeentulotukihakemuksen täyttämisessä?
Olen tavattavissa Ypäjän kunnantalolla parittomilla
viikoilla maanantaisin ja tiistaisin, parillisilla viikoilla
torstaisin ja perjantaisin.
Asiakkaita otan vastaan ajanvarauksella. Aika varataan puhelinaikana, ma-ti ja to-pe klo 9-10, puh. 050
574 7730.
Ystävällisin terveisin

Tervetuloa mukaan!

DANCEMIX-tunneilla tehdään helppoja
tanssisarjoja, eri tanssilajeihin
tutustuen. Jokainen pääsee bailaamaan
omalla tyylillään!

Kiinteistönhoitaja

Aikuissosiaalityö tiedottaa!

Lauantai 20.8.
Pertun torilla myynti alkaa viimeistään kello 15 (ilmaisten myyntipaikkojen varaus numerosta (02)762
6500 tai 050 562 6301. Hevosopistolla työnäytöksiä
ja tuotteiden esittelyä, päiväkodin pihalla perinneleikkejä kello 11–12, kirjasto avoinna kello 11–15:
kirjojen ja lehtien poistomyyntiä ja Miina Sillanpään
150-vuotisjuhlanäyttely, Perttulan koulun pihalla
katusählyturnaus kello 12 alkaen, jonka jälkeen sumopainia, Pertun päivien juhlajuoksu keskustan alueella kello 13, seurakuntakodin pihalla perinteinen
munkkikahvila kello 14–18, Prättäkitti ja Yrjä Pytyn
tapaus Ypäjän Musiikkiteatterissa kello 15–16, Jokiläänin kansalaisopiston näyttely ja kahvio Veteraanituvalla kello 17–22, Vohvelikahvila Seurakuntakodin
pihalla kello 17–22, Maamiesseuran konenäyttely
puretun pappilan tontilla kello 17–22. Ypäjänkylän
sähkömuseo avoinna kello 12–18.
Torilla Ypäjän Yö kello 17–24 : avajaissanat kunnanjohtaja Vesa Ketola, esiintyjät Drag Queen NikoLa,
toritansseissa Janne Tulkki ja Tulinen sydän, Katja &
Oxstreet Band, juontajana KataK.

Sunnuntai 21.8
Pertun päivien messu kirkossa kello 10, srkkodissa 50 vuotta sitten ripille päässeiden juhla.
Saunaralli kello 13 alkaen. Mukana: Levomäen maatilamökit, Loimijoki-Golf, Paijan maatilamatkailu, Tuottajain tupa, Villa Emilia, Ypäjän kotiseutumuseo ja
Ypäjänkylän seuraintalo. Saunoilla vaihtelevia esityksiä ja kaupankäyntiä (vihtoja, saippuoita, laudeliinoja).
Ralli päättyy Caissaniemeen, jossa esiintyy kansanmusiikkiyhtye Tradikaali kello 18 ja 19.15, sauna- ja
uintimahdollisuus kello 21.00 asti. Tuottajain tuvalla
ilmainen takakonttikirppis kello 13–18. Ypäjänkylän sähkömuseo avoinna kello 12–18. Jos haluat
osallistua saunaralliin yhteiskuljetuksella soita puh.
050 562 6301 viimeistään 15.8.
Ypäjä 140-juhlavuoden ohjelmaa päivitetään Ypäjän
kunnan sivuilla olevaan kalenteriin, www.ypaja.fi

Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
torstaina 18.8.2016

Lähtö Ypäjän torilta 18.8.2016 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 Sirénille puh. 040 757 5833.

KIRJASTO
YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO
Hossintie 2, 32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5269
puh. (02) 7626 5268, 050 562 6301 (kirjastonjohtaja,
kulttuuriasiat)
sähköposti: ypajan.kirjasto@ypaja.fi
www.ypaja.fi
www.lounakirjastot.fi (kotisivumme ovat uudistuneet,
käy katsomassa!)
Ypäjän kirjasto löytyy myös Facebookista haulla
”ypäjän kirjasto”.
Aukioloajat
ma klo 13–19
ti
klo 13–19
ke klo 13–16
to
klo 13–19
pe klo 13–16
Elokuussa poikkeava aukioloaika Pertun päivien
lauantaina 20.8. avoinna kello 11 – 15, poistokirjamyynti.

YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA
Ypäjänkyläntie 951, 32140 Ypäjä as
puh. 050 562 6301
Aukioloajat
ti
klo 17–19
ke klo 10–12

ELOKUUN NÄYTTELY
TÄYTYY TAHTOA, TÄYTYY USKOA, TÄYTYY USKALTAA – Miina Sillanpään 150-vuotisjuhlanäyttely 2.–20.8.

LUKUPIIRI
Elokuun lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 7.8. kello
17–19 pääkirjaston näyttelytilassa, luetaan Antti Hyryn teoksia.

KIRJASTON HILJAINEN HUONE
Kaipaatko hiljaista työ- tai lukutilaa? Kirjastossa on
tarjolla hiljainen huone, jonka voit varata käyttöösi.
Kysy lisää henkilökunnalta.

PERTUN PÄIVÄT JA YPÄJÄN YÖ 19.–21.8.
Ohjelman aikataulu kunnan kotisivuilla www.ypaja.fi,
ohjelmalehtiset jaossa palvelupaikoissa (kunnantalo,
kirjasto, osuuspankki, kaupat) viikolla 33.
Tervetuloa kirjastoon!

