Kunnan ja seurakunnan tiedotuslehti • elokuu 2017 • 45. vuosikerta

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

-kisat

www.parturikampaamooutiperho.ﬁ

Perjantaina 25.8.2017 klo 18
Ypäjän urheilukentällä.

Ypäjä Kallenpolku

Ilmoittautumiset viimeistään torstaina
24.8.2017 pankissa, puh. 010 255 0702
tai ypajan@op.ﬁ (ilmoita nimi,
syntymävuosi ja lajit).

2 h, k, sa 57,5 m2. Lähellä

keskustan palveluja kiva ja
juuri hiljattain monin osin
uudistettu valoisa päätykaksio. Saunan ikkunasta mukavat maisemat ja lasitettu
tilava parveke. Hp 62.000,-

7657(.1,,..$2<

0\\QWL±$VHQQXV±+XROWR±9DUDRVDW 7DSDQL6LUpQ
0LWVXELVKL6DQ\R)XMLWVX3DQDVRQLF 3XK
LOPDOlPS|SXPSXW
*60
0DDOlPS|SXPSXW
WVUWHNQLLNND¿
.\OPlNRQHHW±NRGLQNRQHHW
.RVNHQWLH
6$779DQWHQQLW
<3b-b

HUOLLOT JA
KORJAUS

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

Sarjat ja lajit:
•
•
•
•
•

Loimijoen
OP-Kiinteistökeskus Oy

Tytöt ja pojat kisaavat erikseen.

Väinämöisenkatu 6,
32200 Loimaa
Hannu Einola 0400-536547

YPÄJÄN
TAKSI

2013 synt. ja nuoremmat 40 m
2012-2011 synt. 40 m ja pallonheitto
2010-2009 synt. 60 m ja pituus
2008-2007 synt. 60 m ja pituus
2006-2005 synt. 100 m ja pituus

Kaikki osallistujat palkitaan!
Toimitsijatehtäviä hoitaa Ypäjän Yllätys.
Paikalle on hyvä tulla ajoissa, sillä
kilpailunumero on noudettava ennen
kisojen alkua.

Haketusta sopivasti

Myös Hanna Hippo on tapahtumassa
mukana!

Haketuspalvelu Laaksonen

puh. 0400 823 977

Puh. (02) 727 1180

Tervetuloa kisailemaan
koko perheen voimin!

Jani Himanen | 050 521 0489
www.perinnepelti.fi

Lympha touch- alipainehoito mm. lihaskireyksiin,
turvotukseen, (tuoreisiinkin) vammoihin,
nestekierron edistämiseen

HENKILÖ- JA PAKETTIAUTOIHIN

PUHELIN:

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

Varaa aikasi:

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

Fysioterapeutti Satu Vaarula

VUOKRATTAVANA

p. 0400 430 088 hyvinvoi.net

KOLMIO 65 m2
rauhallisessa rivitalossa
Ypäjällä Papalintiellä
Puh. 0400 465 095

Liikuntatapahtumia

Yllätys -juoksu
La19.8.2017 Ypäjällä
SuomiDoc -lyhytdokumenttikilpailun

Elokuva -työpaja
Ypäjällä
tiistaina 15.8.2017 klo 17.00 - 19.00

Haavissa
Ohjaajana Jesse Ollula

Ennakkoilmoittautuminen 18.8.2017 mennessä








Osallistumismaksu ennakkoon:
Kilpa/hölkkä  10€  (jälkiͲilm. 12€)
Nuoret 11Ͳ15v 8€  (jälkiͲilm. 10€)
Osallistumismaksu maksetaan paikan päällä.
JälkiͲilmoittautumiset 30 min. ennen ensimmäistä lähtöä. 
Kilpailukeskus Ypäjän Pertunkaaressa, Pertuntie 5. 

Ennakkoilmoittautuminen osoitteessa
http://www.tammelanryske.fi/ypaja/

Suomi Doc -lyhytdokumenttikilpailu 2017 on 10–18 -vuotiaille suunnattu
lyhytdokumentti
kilpailu
satavuotisen
Suomen
kunniaksi 1.1.–27.10.2017.
Lyhytdokumentin voi tehdä kännykällä, iPadilla, kameralla tai videokameralla. Keston tulee
olla 5–15 minuuttia. Lue säännöt ja lisää tietoa kilpailusta Kuvion nettisivuilta.
Elokuva -työpaja antaa nuorille valmiuksia teoksen tekemiseen kilpailuun!
Palkintona on vapaalippuja, tavarapalkintoja ja lahjakortteja. Voittajille järjestetään
elokuvailta! Palkintoja on lahjoittanut: Forssan Mykkäelokuva yhdistys / Forssan Elävien
kuvien teatteri, Bio-Kaari, Veikon kone, S-ryhmä, Vesihelmi ja FilmTown.
Lisää tietoa: www.kuvio.org

(https://kuvio.org/index.php/fi/home-fi-fi/ajankohtaista/254-suomidoc-kilpailu-10-18-vuotiaille)



Juoksijakortilla
2€:n
alennus!

Järjestäjä: Kulttuuriyhdistys Kuvio ry
Ypäjän Yllätys ry

Miehet yleinen
Naiset yleinen
Pojat 11v  
Tytöt 11v  
Pojat 13v  
Tytöt 13v  
Pojat 15v  
Tytöt 15v  
Hölkkäsarja 

8,5km
8,5km
2,3km
2,3km
2,3km
2,3km
2,3km
2,3km
4,8km

Lisätietoja Ypäjän Yllätyksen FBͲsivuilta
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DIAKONIAPÄIVYSTYS
SEURAKUNTAKODILLA ON

Y päjän seurakunnan
Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän seurakunnan julkaisema tiedotuslehti Ypäjän kunnan asukkaille.
45.
44. vuosikerta.
Lehden suurin vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä on ilmoituksen
hinta.
Päätoimittaja:
Päätoimittaja:
Sisko Nurminen
Maarit
Anttila
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
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
9.00–17.00
to
9.00–17.00
pe
pe 9.00–14.30
9.00–14.30
puh.
(02)762
7626500
6500
puh. vaihde
vaihde (02)
fax. (02) 767 7214
fax. (02) 767 7214
email: kunta@ypaja.fi
Ypäjän seurakunta
Papalintie 1 B 13
32100 Ypäjä
puh. (02) 767 3108
fax. (02) 767 3081
Kirkkoherranvirasto avoinna
ma, ke, to klo 9.00–12.00
ti ja pe suljettu
Diakoniatoimisto avoinna
ke klo 10–11.30, to klo 15–16.00
puh. 040 553 6362
PAINOPAIKKA
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Syyskuun Ypäjäläinen
Ypäjäläinenilmestyy
ilmestyy
Toukokuun
3.9.2017. 5.5.2016.
Lehteen Lehteen
tarkoitettu aitorstaina
tarkoitettu
on toimitetneisto on aineisto
toimitettava
kunnantava
kunnantalolle
26.4.2016
virastoon
viimeistään
tiistaina
klo
12.00
mennessä.
22.8.
klo 15.00.

Lokakuun Ypäjäläinen
ilmestyy
Kesä-heinäkuun
2016 Ypäjäläinen
1.10.2017.
ilmestyy
2.6.2016.

Seurakunnan asiat
kirkkoherra
Vesa Parikka

toimintaa elokuussa

To 3.8.	klo 18 Kesälaulut srk-kodin edustalla Sinivalkoisia sävelmiä Tapio Laurila ja Keijo
Leppänen
Su 6.8. klo 10 Messu Erkki Vappula ja Tapio Laurila, 70-vuotiaiden juhla srk-kodilla
Ti 8.8.
klo 16 Veisuu Veljet harjoitukset srk-kodilla
klo 18 Kesälaulut Kuusjoen Piilikankaalla
Ke 9.8. klo 13 Palvelukeskuksen hartaus Erkki Vappula, Hakala-Vappula
To 10.8. klo 18.30 Pihakirkko Kankareen torpalla
Su 13.8. klo 10 Messu Parikka, Saukkola Evankeliumijuhla jatkuu srk-kodilla
Ke 16.8. klo 13 Palvelukeskuksen Kesälaulut Saukkola
klo 16 Veisuu Veljet srk-kodilla
klo 18 Lauluhetki Hautausmaalla
To 17.8. Kesäretki Puran käsityökotiin Tammelan Portaaseen. Lähtö klo 11 srk-kodilta,
paluu klo 17 mennessä. Hämäläinen pitopöytä, tietoa Puran historiasta, näyttely,
myymälä, seurat. Retken hinta 30e. Ilm. Terhille 10.8.mennessä p.040-553 6362
klo 18 Aikuisten kuoro srk-kodilla
La 19.8. – Su 20.8. Pertunpäivät Ypäjällä
La 19.8. klo 14-20 Huoneentaulu-näyttelyn avajaiset srk-kodilla. Teemalla: Kerro niistä
lapsillesi! Su 20.8. näyttely on edelleen avoinna messun jälkeen olevan Kotirintamanaisten juhlan yhteydessä klo 15 asti.
	Tuo taulusi näyttelyyn nimilapulla ja mahdollisilla taustatiedoilla varustettuna. Otan
vastaan tauluja Pertunpäivän viikolla diakonian vastaanotolla ke 18.8. klo 10-12
sekä pe 19.8. klo 10-12. Torstaina retkellä Tammelassa muiden mukana.
Iltapäivällä srk-kodin pihalla grillimakkaraa ja vohveleita Kuusjoen Kyläyhdistys
klo 18 Kitarakonsertti srk-kodilla Ilkka Turta, ohjelma 5e musiikkityölle
Su 20.8. klo 10 Messu Parikka, Saukkola
	Kotirintamanaisten ja Lottien muistomerkin paljastaminen Pappilan puistossa, jonka jälkeen juhla srk-kodilla. Juhlapuhe Terttu Järvelä, säestää Ahti Järvelä, hanuri
	klo 19 Kansanopiston Lähetys –ja opistojuhla Ypäjänkylän Rukoushuoneella Eino
Knuutila, Juha Santala, Mensalon perhe, Heikki Salomaa, Leena Mäkelä
Ke 23.8. klo 17 Kesälaulut Ypäjänkylän Seuraintalolla Saukkola
To 24.8. klo 18 Aikuisten kuoro srk-kodilla
Su 27.8. klo 10 Messu Parikka, Saukkola jonka jälkeen 50-vuotta sitten ripille päässeiden
juhla srk-kodilla
Ti 29.8. klo 10 Kutsunnat kunnanvirastolla
Ke 30.8. klo 16 Veisuu Veljet srk-kodilla
klo 18 Kesälaulut srk-kodilla

Ypäjän srk-kodilla on Kitarakonsertti
lauantaina 19.8.2017 klo 18.00.

Ilkka Turta esiintyy Pertunpäivien konsertissa. Ohjelma 5 e seurakunnan musiikkityölle.
Ilkka Turta (s.1987), aloitti kitaransoiton opiskelunsa vuonna
1997 Matti Sillanpään johdolla, siirtyen vuonna 2004 Turun
seudun musiikkiopistoon Risto
Vuorisen oppilaaksi. Vuonna
2006 Turta aloitti opinnot Turun Musiikkiakatemiassa, jossa
hänen opettajinaan ovat toimineet Timo Korhonen, Jyrki
Myllärinen ja Ismo Eskelinen.
Turusta hän valmistui musiikkipedagogiksi keväällä 2012,
jonka jälkeen suoritetuksi on
tullut vielä musiikin maisteritutkinto vuosina 2013-2015
belgialaisen Raphaella Smitsin
johdolla. Tämän lisäksi Turta
on osallistunut mm. Ricardo
Gallenin, Marcin Dyllan ja Zoran Dukicin mestarikursseille.
Kotimaan lisäksi Turta on
konsertoinut mm. Pietarissa,
Lontoossa, Brysselissä, Ateenassa ja Tallinnassa. Turtan ohjelmisto sisältää keskeistä kitarakirjallisuutta renessanssista
nykypäivään. Säveltäjäniminä
mm. Da Milano, Bach, Sor,
Giuliani, Mertz, Turina, Tárrega, Milhaud, Brouwer, VillaLobos, Hosokawa, Lindberg ja
Suilamo ynnä monet muut.
Kamarimusiikin saralla Turta on vaikuttanut esimerkiksi
kitaraduo Autio ja Turtan jäsenenä kumppaninaan kitaristi

keskiviikkoisin klo 10.00 – 11.30 ja
torstaisin klo 15.00 – 16.00
Diakoniatyöntekijää voi tavata
kyllä muulloinkin sovittuna aikana.
diakonissa Terhi Hakalan yhteystiedot ovat:
puh. 040-553 6362
s-posti: terhi.hakala-vappula@evl.fi
Ypäjän seurakuntakoti, Perttulantie 8.
Päivystystä ei ole 21.8 – 11.9. välisenä aikana.

EVANKELIUMIJUHLA YPÄJÄLLÄ
sunnuntaina 13.elokuuta 2017

Messu klo 10. Saarna Seppo Suokunnas. Hän on myös
juhlapuhujana srk-kodissa, jossa talkoolaisten valmistama
tarjoilu. Muut mukanaolevat: Veisuuveljet Kaija Saukkolan
johdolla, Vesa Parikka, Keijo Leppänen, Reijo Vuorentausta.
Tervetuloa juhlimaan kanssamme, kun harvinainen vieras
kertoo Tutusta Ystävästä.
Ypäjän evankelinen osasto/ Ypäjän seurakunta

To 17.8. KESÄRETKI PURAN KÄSITYÖKOTIIN
TAMMELAN PORTAASEEN

Lähtö klo 11.00 seurakuntakodilta.
Paluu klo 17.00 mennessä.
Hämäläinen pitopöytä, tietoa Puran historiasta,
näyttely, myymälä, seurat.
Hinta 30,00 €. Ilmoittautuminen Terhille
10.8. mennessä, puh. 040 - 553 6362.

HUONEENTAULU – NÄYTTELY 19.–20.8.
SEURAKUNTAKODILLA
Teemalla: Kerro niistä lapsillesi!
Näyttelyn avajaiset lauantaina 19.8. klo 14.00 – 20.00
Sunnuntaina 20.8. näyttely on edelleen avoinna messun
jälkeen olevan Kotirintamanaisten juhlan yhteydessä
klo 15.00 asti.

Ypäjän srk /Musiikkityö
Kesälaulutilaisuudet syys-kesällä
ti
ke
ke
ke
ke

8.8.
16.8.
23.8.
30.8.
6.9.

klo
klo
klo
klo
klo

18.00
18.00
17.00
18.00
17.00

Kuusjoen Tuottajantupa/Koskentie
Srk-koti /muistolehdon alue
Ypäjänkylän seuraintalo
Srk-koti
Kuusjoen Tuottajantupa

TERVETULOA laulamaan /kuulemaan
t. kanttori

Kotirintamanaisten ja Lottien
MUISTOKIVEN paljastustilaisuus
Sunnuntaina 20.8.2017
Kello 10.00 Jumalanpalvelus kirkossa, mukana lauluryhmä
Messun jälkeen pappilan puistossa srk-talon vieressä
Ohjelma:
Tervehdys Keijo Leppänen muistokivi tmk:n puheenjohtaja
Musiikkia Ypäjän musiikkiteatterilaiset
Patsaanpaljastus Hilkka Mäkilä
Ohjelmallinen kahvitilaisuus srk-kodilla,
jossa juhlapuhujana Terttu Järvelä.
TERVETULOA!
Kuvassa Ilkka Turta. (Kuvaaja Antti Kevätlahti).

Kalle Autio, sekä tämän lisäksi
kitaratriossa Elise & Her mans,
joka mm. kantaesitti Tapio Nevanlinnan kappaleen Hitaita
rakeita keväällä 2012 osana
Euroopankiertuettaan.
Klassisen musiikin lisäksi
Turta on toiminut Kaikukasti proggae-yhtyeessä ja kokemusta löytyy myös teatterimuusikkoudesta sekä perinteisen teatterin, että nukketeatterin saroilta.
Turun AMK on julkaissut

nuottikokoelman Turtan sävellyksistä ja levy-yhtiö MSRClassics hänen debyyttialbuminsa. Sävellystä hän on opiskellut vuosina 2013-2015 maisteritutkintonsa yhteydessä Luc
Van Hoven johdolla, Leuvenin
Lemmensinstituutissa.
Ilkka Turtan instrumentit
ovat Bert Kwakkelin rakentama Merula Special vuodelta
2013, sekä tuntemattoman rakentajan Stauffer-kopio vuosilta 1910–1911.

Muistomerkki toimikunta ja Ypäjän seurakunta

1967 RIPPIKOULULAISTEN TAPAAMINEN 27.8.2017
Messu kirkossa klo 10, kunniakäynti sankaripatsaalla seppeleenlaskuinen sekä sen jälkeen kokoontuminen seurakuntakodilla, missä
keittoruuan ja kahvin lomassa muistellaan rippikouluaikoja sekä sen
jälkeisiä tapahtumia. Kirkkoherra mukana seurakuntakodilla.
Varaathan ruokakuluihin ja seppelekustannuksiin muutamia euroja
mukaan. Myös ”saattajat” tervetulleita.
Laittakaa sana kiertämään, jotta Ypäjän ulkopuolelle muuttaneet rippikoululaiset saavat tiedon tapaamisesta.
Ilmoittautumisia ruokailun järjestämiseksi pyydetään 15.8.2017 mennessä Pekka Moisander 0400 260949 tai pekka@muolaa.fi, Mirja Paju
0400 871115 ja Arja Rautiainen (nyk. Sundman) 050 5616501.
Tervetuloa muisteloihin.
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YHTEISVASTUUN JAKO

Yhteisvastuukeräys tulos
tänä vuonna oli 873,03 euroa, josta Ypäjän seurakuntaan jäävä osuus on 10 %
eli 87.03 euroa. Yhteissumma saatiin kokoon lipaskeräyksellä, Rautarinteen mäenlaskutapahtumalla, jossa
tarjolla oli hernesoppaa ja
laskiaispullia sekä Helahulinoitten munkkikahveilla
sekä kolehtituotoilla. Kiitos
kaikille lahjoittajille sekä
yhteisissä talkoissa ja tehtävissä ahkerasti puurtaneille.
Tänä vuonna Yhteisvastuun ulkomaisena kohteena oli Jordaniaan tulleiden
pakolaisten auttaminen.
Valtaosa heistä on kotoisin
sodan repimästä Syyriasta.
Kotimaisena kohteena oli:
”Ihmiskauppa Suomessa.”
Joka ei varmaan ollut ihan
helppo aihe käytännössä
YV- keräyksenä toteuttaa.
Ypäjällä YV – keräystulos ainakin laski edellisistä
vuosista huomattavasti ja
tuntuvasti riman alle, mutta
sekin kuuluu elämään, eikä
siitä kannata ottaa sen suurempaa pointtia. Tuloksesta

huolimatta onnistuin saamaan hienon arvontavoiton
YV – keräyspäälliköille
osoitetun kyselyn johdosta,
johon pikaisesti vastasin.
Taisipa olla samalla kiitos
40 vuodesta näissäkin merkeissä. Toivottavasti ensi
vuonna puhaltavat siltäkin
osin toisenlaiset tuulet uusin voimavaroin YV – keräyksenkin suhteen.
Tosin ei voi myöskään
ohittaa sitä tosi asiaa, että Ypäjän seurakunnassa
on tänä vuonna panostettu erityisellä tavalla paikallistasolle. Kirkkoherran
60-vuotisjuhlapäivälahja
oli yhteensä 2.000 euroa.
Se tuotto ohjautuu juuri siihen tarpeeseen, jonka olemme täällä yhdessä
kipeästi todenneet tarpeelliseksi, asianmukaiseksi ja
oikeudenmukaiseksi. Kiitän
kirkkoherra Vesaa ja kaikkia lahjoittajia tästä upeasta
lahjasta. Sydän on ollut siinäkin mukana.
Ensi vuonna YV – keräyksen tuotonjako muuttuu. Kirkkohallitus on hy-

KÄTTEN TÖITÄ
Elokuu on alkanut ja paras
kesäaikakin vasta tulossa.
Elokuussa olemme kokoamassa myös kesän satoa
parempaan talteen. Tosi
hyvältä tuntuu sekin, jos
on saanut jotakin näkyvää
omin käsin aikaiseksi.
Vanha ystäväni, Esteri,
on tehnyt elämäntyönsä
Tampereella postilaitoksen
siistijänä. Hän on tehnyt
sitä samaa siivoustyötä
tunnollisesti ja uskollisesti vuosikymmenten ajan
myös monissa yksityisissä
kodeissa. Esterin motto on
kuulunut: Minun työni jälkiä ei tarvitse kenenkään
paikata! Esteri on ollut aina
oikealla ja terveellä tavalla
ylpeä omien kättensä töistä.
Samoin hänen käsityönsä
ovat olleet samaa luokkaa,
jotka ovat tuottaneet myös
monille paljon monenlaisia ilon kukkia. Niitä kukkia, jotka ovat usein meiltä

tavallisen arkisen elämän
tallaajilta joskus täysin piilossa ja hukassakin.
Kävin heinäkuun alussa
perinteisesti Vanhan Kirjan
päivillä Sastamalassa. Päivän ohjelmaan kuului Tellervo Koiviston haastattelutunti, johon tilanteeseen
useimpien kulku suuntasi.
Sylvään koulun urheiluhalli pursui väen paljoudesta,
jota ei ollut salissa ennen
nähty (lähes 1500 henkilöä.) Minäkin istuin lattialla etuseinällä puolapuitten
välissä ja niiden tukemana.
Toimittaja Päivi Istala
kysyi Tellervo Koivistolta
julkisuudessakin jo tutuksi
tulleen kysymyksen vaatteiden ja sukkien parsimisesta. Siihen haastateltava
vakaalla satakuntalaisella äänellään harkitsevasti
vastasi: Minä en ole koskaan parsinut villasukkia.
Mauno Koiviston täti piti

väksynyt Yhteisvastuun
uudistamisesityksen. Oman
seurakunnan diakonialle
jää 20 % keräystuotosta,
joka voidaan käyttää teeman mukaiseen toimintaan
tai diakonia-avustuksiin.
Muilta osin keräys käytetään Kirkon Ulkomaanavun
humanitääriseen työhön, johon ohjataan 60 % ja kotimaassa Kirkon diakoniarahastolle 20 %.
Vuoden 2018 Yhteisvastuun teemana on riittävän
ravinnon turvaaminen köyhyydessä eläville ihmisille
maailman katastrofialueilla.
Juuri niillä alueilla ravinnon puute johtuu luonnonilmiöiden, sotien ja muiden
konfliktien aiheuttamista
syistä, jotka pakottavat ihmiset jättämään omat asuinalueensa, työnsä ja viljelyksensä.
Suomessa keräyksellä
tuetaan ihmisiä, joille arkipäivän ruokamenot ovat
kohtuuttoman suuret. Usein
juuri pienillä tuloilla sinnittelevät ihmiset joutuvat
tekemään valintoja esimer-

kiksi kalliiden asumiskulujen, terveydenhuollon maksujen ja ruoan välillä.
Tämä teema ei heitä
meiltäkään kovin kauaksi.
Tarvetta esiintyy. Yhteisiä
eväitä on ollut jaossa myös
läpi kesän aina keskiviikkoaamuisin seurakuntakodin lipan alla klo 9.30 10.00 välisenä aikana.
Kiitos lahjoittajalle, logistiikalle, pöytien täyttäjille. Iloinen ilme ja humoristinen sydän ovat olleet
siinäkin läsnä.
Seurakuntakodin pihalla
oleva risti ja sen juuressa
kasvavat sinivalkoiset kukat muistuttavat siitä, että
saamme elää parhaillaan
täyttä sataa ja satoa tuottavaa kotimaamme juhlavuotta tuhansin tavoin.150
vuotta sitten oli toisin.
Voit ihan hyvin ottaa
virsikirjan käteesi ja veisata virren 462: 3 säkeistön
tämän saarnan päätteeksi.
Hyräilen hyvällä mielin
mukanasi.

SEURAKUNNAN PÄIVÄKERHOT
ALKAVAT VIIKOLLA 36

Tervetuloa päiväkerhoon, vielä on tilaa 3-5-vuotiaiden ikäryhmissä. Ilmoittautumiskaavakkeita saa
päiväkerhosta 28.8. alkaen tai kirkkoherranvirastosta sen aukiolo aikana.
Päiväkerhon toiminta-ajat ovat seuraavat:
Maanantai 5-vuotiaat klo 9.00–12.00
Tiistai
4-vuotiaat klo 9.00–11.00
Keskiviikko 3-vuotiaat klo 9.00–11.00 ja
5-vuotiaat klo 12.00–15.00
Torstai
4-vuotiaat klo 9.00–11.00
Mitä Päiväkerhossa tehdään?
• hartaushetki
• luovaa toimintaa
(piirtämistä, askartelua, liikuntaa, laulua yms.)
• eväshetki
• vapaata leikkiä
• satu- tai lorutuokio
• loppupiiri
Mitä tarvitaan 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 28.8. alkaen
puh: 0408049252 ma-to klo 9.00–15.00 aikana tai
laila.moisander@evl.fi

Terhi H-V
Suomi 100 ja Reformaatio 500 v -matka Itä-Suomeen
Suomi 100 ja Reformaatio
v -matka Itä-Suomeen
su 17 – ke 500
20.9.2017
su 17 – ke 20.9.2017

meidät harmaissa ja ruskeissa villasukissa. Välittömästi ilo, riemu ja taputukset täyttivät salin, niin kuin
useampaan otteeseen kyseisen tunnin aikana. Se oli
kuulijoille monessa mielessä tosi rentouttava ja vapauttava oppitunti. Se avasi
myös linjayhteyden täysin
vieraiden ihmisten välille.
Minäkin istuin sen session
jälkeen erään vanhemman
naishenkilön viereen, joka
kertoi minulle, että Tellervo Koivisto oli toiminut
hänelle opettajana Turun
kauppaopistossa. Tälle oppilaalle tämä opettaja olikin aikoinaan sanonut, ettei hän tarvitsisi niin hyviä
numeroita todistukseensa,
kun oli jo saanut työpaikan.
Hyvät ja merkitsevät sanat
painavat meihin pysyvän
jälkensä.
Elokuu on kätten töitten
aikaa. Torstaina 10.8. on

seurailta Kankareen torpassa, jota Eila Yliskylä emännöi. Torstaina 17.8. tehdään
kesäretki Puran käsityökotiin Tammelan Portaaseen,
siellä tarjolla on Hämäläinen pitopöytä, jonka Liisa
Pura meille omin käsin valmistaa. Heti pian sen retken
jälkeen sitten kokoamme
yhteen huoneentauluja seurakuntakodin kahviotilaan
Pertun päivän viikonlopuksi. Avaamme näyttelyn
lauantaina 19.8. klo 14.00.
Sunnuntaina niitä saa vielä
katsella ihan vapaasti Kotirintamanaisten juhlan yhteydessä ainakin klo 15.00
asti. Kotirintamanaiset jos
kutka ovat kantaneet kätten töillänsä kantaneet tätä
maata sydämin, suin ja kätten töin. Saamme elää nyt
vapaana ja kiitollisena tätä
juhlavuottamme.
Terhi H-V

Kiitos kaikille
merkkipäivääni
huomioineille!

Ypäjän seurakunnan
diakoniatyölle annettiin
lahjoituksina yhteensä
1685€ sekä vielä sen
verran konsertista, että
lähes 2000 € tuli kokoon!
On ilo jakaa kanssanne
elämän matkaa sen eri
vaiheissa.
Vesa Parikka

1. päivä
1. päivä
2. päivä
2. päivä

3. päivä
3. päivä
4.päivä

Messu Ypäjän kirkossa klo 10. Lähtö Ypäjältä kello 12:00 Lahden kautta Mikkeliin ja
Varkauteen.
Messu Ypäjän kirkossa klo 10. Lähtö Ypäjältä kello 12:00 Lahden kautta Mikkeliin ja
Varkauteen.
Lähtö Lintulan luostariin, jossa opastus.
Bussikuljetus Varistaipaleen kanavalle, josta risteily Valamon Luostariin.
Lähtö
luostariin, jossa
opastus.
MatkaLintulan
jatkuu Nurmekseen,
jossa
majoittuminen Sokos hotelli Bombaan.
Bussikuljetus
Varistaipaleen
kanavalle,
josta
risteily Valamon
Luostariin.
Bomban talo ja
karjalaiskylä on
nähtävyys
sinällään,
mutta Bomban
alue Pielisen
Matka
Nurmekseen,
jossa tekemistä
majoittuminen
Sokos hotelli
Bombaan.
rannallajatkuu
tarjoaa
paljon muutakin
ja näkemistä
unohtamatta
kylpylää.
Bomban talo ja karjalaiskylä on nähtävyys sinällään, mutta Bomban alue Pielisen
rannalla
tarjoaa
paljon
muutakin tekemistä
näkemistä
unohtamatta
kylpylää.
Lähtö kohti
Lieksaa.
Tutustuminen
Paateriinjaoppaan
johdolla.
Paateri on
taiteilija ja
kuvanveistäjä Eva Ryynäsen ateljee ja koti. Vierailu Kolilla ja paluu Nurmekseen
Lähtö kohti Lieksaa. Tutustuminen Paateriin oppaan johdolla. Paateri on taiteilija ja
kuvanveistäjätutustuminen
Eva RyynäsenSavutuvan
ateljee ja koti.
Vierailu Kolilla ja paluu Nurmekseen
Jyväskylässä
apajaan.

4.päivä

Jyväskylässä
tutustuminen
Apposen perhe
on koonnut Savutuvan
Päijänteenapajaan.
niemelle kolmisenkymmentä vanhaa
keskisuomalaista talonpoikaisrakennusta ja luoneet niiden ympärille kauniin
Apposen perhe on koonnut Päijänteen niemelle kolmisenkymmentä vanhaa
pihapiirin. Paluu Ypäjälle noin kello 19.30.
keskisuomalaista talonpoikaisrakennusta ja luoneet niiden ympärille kauniin
pihapiirin. Paluu Ypäjälle noin kello 19.30.
Matkan hinta
363 €/aikuinen 2 hengen huoneessa, kun 30 lähtijää.
417 €/aikuinen 2 hengen huoneessa, kun 20 lähtijää.
Matkan hinta
363 €/aikuinen 2 hengen huoneessa, kun 30 lähtijää.
417
€/aikuinenkoko
2 hengen
huoneessa,
kun 20 lähtijää.
Hintaan sisältyy
-bussikuljetus
matkan
ajan
Hintaan sisältyy
Ilmoittautumiset

-majoitus 2 hengen huoneessa aamiaisella
-bussikuljetus
koko matkan
ajanja opastukset
-ohjelmassa mainitut
ruokailut
-majoitus 2 hengen huoneessa aamiaisella
-ohjelmassa
mainitut
ruokailut
ja opastukset
Pikapuoliin Outi
Ahponen
Forssan
Matkatoimisto Oy

Kartanonkatu 9, 30100 Forssa, puhelin 0207757713 tai
Pikapuoliin
Outi Ahponen
Forssan
Matkatoimisto
outi.ahponen@fmt.fi.
VIELÄ
ON JOKUNEN
PAIKKAOy
JÄLJELLÄ.
Kartanonkatu 9, 30100 Forssa, puhelin 0207757713 tai
outi.ahponen@fmt.fi. VIELÄ ON JOKUNEN PAIKKA JÄLJELLÄ.
Tervetuloa syysmatkalle, jonka ohjelma tarkentuu lähempänä ajankohtaa. Matkan aikana käymme
läpi Suomen 100-vuotista historiaa ja myös Reformaation 500-vuotistaivalta tähän päivään.
Tervetuloa syysmatkalle, jonka ohjelma tarkentuu lähempänä ajankohtaa. Matkan aikana käymme
läpi Suomen
100-vuotista
historiaa
ja myös
Terveisin
Vesa
Parikka, jolta
voi kysellä
lisää,Reformaation
0408049251 500-vuotistaivalta tähän päivään.

Ilmoittautumiset

Terveisin Vesa Parikka, jolta voi kysellä lisää, 0408049251
Forssan Matkatoimisto Oy

Kartanonkatu 9 30100 Forssa

Forssan Matkatoimisto Oy
Puhelin
020 775
77 00Forssa
SMAL 11695
Kartanonkatu
9 30100
fm.myynti@fmt.fi
KKV 3020/00 MjMV
Internet
www.fmt.fi
Y-tunnus
0230966-9
Puhelin 020 775
77 00
SMAL
11695
fm.myynti@fmt.fi
KKV 3020/00 MjMV
Puheluhinnat 0207 yritysnumeroon kiinteästä verkosta 8,35 snt/puh + 7,02 snt/min ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min
Internet
www.fmt.fi
Y-tunnus 0230966-9
Puheluhinnat 0207 yritysnumeroon kiinteästä verkosta 8,35 snt/puh + 7,02 snt/min ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min

OMENAPUU
Tältä näyttää Helatorstaina
istutettu omenapuu seurakuntakodilla. Malus Domestica on puun nimi ja suomalainen nimi Kesäomena Pirja. Aivan vielä ei hedelmää
tästä puusta saada mutta toiveissa on, että jonain vuonna. Kaksi rippikoulupoikaa
puun istuttivat noin sadan
silmäparin seuratessa, kun
juuri oli pidetty puistokirkko.
’Vaikka maailmanloppu tulisi huomenna, niin istuttaisin
tänään omenapuun’, totesi
Martti Luther aikoinaan. Painopiste hänen sanoissaan ei
ole siinä, että jotain loppuu,
vaan toiveikkuudessa ja uuden alun mahdollisuudessa.
Sen saamme Jumalan sanan
lupauksesta: ’Minä olen teidän kanssanne.’
Vesa Parikka
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Terveisiä rippileireiltä!

Nuorten, kotiväen ja seurakunnan yhteinen juhla Ypäjän kirkossa heinäkuun kauniina
sunnuntaipäivänä 2017 (kuva Ronja Salo).

Toinen hevosrippikoulu Ypäjällä saatiin päätökseen 10.7.2017. Eri puolilta Suomea tultiin
runsaaksi viikoksi Ypäjän hevosopistolle ja kirkkoon ja palattiin takaisin kotikonnuille yhteisen
kokemuksen ja siunauksen saattelemina (kuva Jaana Lindfors).

Iloisia kasvoja, naurua,
nuoruuden riemua. Rentoja
kesäpäiviä ja yhtä rentoja
kavereita. Juttua Jeesuksesta, armosta, rakastavasta
Jumalasta. Uimista! Ja hevosia! Keskustelua. Välillä
havaintoja väsymyksestä
ja kiristyvästä pinnastakin,
tietenkin. Yhdessä oppimista ja yhdessä olemista.
Valikoima elämänmakuisia
päiviä sympaattisten rippikoululaisten ja reippaiden
isosten sekä hyvien työtovereiden kanssa. Tästä
kaikesta on teologin kesä
tehty!
Ripari on monelle nuorelle ainutlaatuinen mahdollisuus paitsi hengata
kavereiden kanssa, myös
tutkiskella elämän suuria
kysymyksiä ja omaa jumalasuhdetta puitteissa, jotka
on järjestetty juuri noita kysymyksiä varten. Ei
haittaa, vaikka luterilainen
perinne olisi vielä vieras ja
uskon kielioppi lähes tuntematon: riparilla on tilaa
kaikenlaisille kysymyksille ja pohdinnoille. Etsivä löytää ja kolkuttavalle
avataan - mutta liikkeelle
täytyy jokaisen lähteä itse.
Kysymykset on jokaisen
kysyttävä itse ja vastaukset
kuunneltava herkällä korvalla - tärkeimmät vastauk-

set nousevat ennen kaikkea
omasta sisimmästä.
Hevosriparilla oli ilo
seurata hevosten kanssa
pienestä asti touhunneiden
nuorten sitoutumista harrastukseensa – elämäntapaansa. Tärkeäksi koetulle
asialle oli selvästi annettu
riittävästi aikaa. Tärkeää
asiaa ei jätetä marginaaliin, sillä pelkkä aikomus
ei kehitä. Samalla tavalla
omaan hengellisyyteen tutustuminen ja sen hoitaminen tarvitsee aikaa ja tilaa.
Ja vaikka riparilla teologian kiemuroita hauskempaa
olisikin uiminen, kaverit ja
isosten iltaohjelma, jotain
siitä hengellisestäkin annista voi silti jäädä itämään.
Matkaevääksi voi tarttua
mukaan jotain, minkä aika
kypsyttää eläväksi suhteeksi elävään Jumalaan. Sitä
paitsi epäilykin voi olla tie
Jumalan luo, merkki kutsusta, joka on kuultu, mutta
johon vastaamiseen vielä
tarvitaan aikaa. Jos saisin
valita, toivoisin Kaitalammin riparille ja Hevosriparille osallistuneiden nuorten sisäistäneen ainakin
kaksi asiaa.
Ensimmäinen on se, että rakastava Jumala kutsuu
jokaista ihmistä elämään
yhteydessään. Toinen on

se, että jokainen kasvaisi
tunnustamaan oman vastuunsa ja kulkisi elämänsä polkuja tietoisena siitä,
millaisen maailman luomiseen omilla valinnoillaan
osallistuu. Kunpa me aikuiset muistaisimme olla esimerkkinä tästä joka ikinen
päivä! Vastuu lähimmäisestä, luonnosta ja tulevan
kehityksen suunnasta lepää
kaikkien meidän omissa
käsissä. Entä mitä itse opin
nuorilta, siis kesän riparilaisilta ja isosilta? Ihailin
heidän heittäytymiskykyään ja mutkattomuuttaan.
Olin vaikuttunut heidän
kyvystään nähdä elämässä
mahdollisuuksia ja avoimuudestaan elämän moninaisuutta kohtaan. Mutta
aivan erityisesti minuun
teki vaikutuksen se kepeys,
jolla jokainen uusi päivä
vastaanotetaan ja luonnollisuus, jolla suhtaudutaan
keskeneräisyyteen. Joten
kiitos, nuoret, kaikesta mistä muistutitte minua! Läpi
elämän on tärkeää säilyttää ilo, asioihin tarttumisen into ja leikkimielisyys.
Hyvää ja siunattua matkaa
teille jokaiselle tästä eteenpäin!
kesäteologi
Elise Pöyri-Tuunainen

VALIO KUNTA
Valotan tällä palstalla jatkossa kunnan hallinnollisia
kuulumisia. Palstan nimi
on eräänlainen sanaleikki.
Valiokunta tarkoittaa kunnalliskielessä toimielintä,
joka voi valtuuston päätöksellä korvata kunnan ”perinteisemmän” lautakunnan.
Tuolloin valiokunnan jäsenenä voisi olla vain varsinaisia tai varavaltuutettuja, kun
taas lautakunnissa voi olla
myös ulkopuolisia jäseniä.
Tässä palstan nimi kuvastaa
enemmänkin Ypäjää, samasta syystä sanat on kirjoitettu
erikseen.
Ypäjä on monella mittarilla valioyksilö kuntien
joukossa. Esimerkiksi yritystoimintamme on varsin
vireää, jopa tilastollisesti
meillä on noin 215 yritystä, kun mediaani muualla
manner-Suomen kunnissa
on noin 170. Tämä luonnollisesti laajentaa kunnan
verokertymää ja kohentaa
taloutta, tarjoaa työpaikkaomavaraisuutta ja ylläpitää
elinvoimaamme. Ypäjä onkin poikkeuksellisen velaton: suhteellinen velkaantuneisuutemme on vain noin
25 prosenttia, kun muualla
Suomen kunnissa lähennellään 48 prosentin mediaania.
Luku tarkoittaa käytännös-

sä sitä, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvitaan
lainojen takaisinmaksuun.
Lainaa kuntalaisten määrään
suhteutettuna onkin vajaat
960 euroa per asukas, vertailuluvun ollessa yli 2900
euroa muun muassa KantaHämeen kunnissa. Väkilukummekaan ei pelkästään
pienene. Tämän vuoden toukokuun loppuun mennessä
tulo- ja lähtömuuttomme
erotus oli plus viisi henkilöä.
Ylsimme plussalle Forssan
seutukunnassa ainoina yhdessä Jokioisten kanssa.
Näistä, vaikkakin perin
puisevista hallinnon lukemista, voimme aidosti olla
ylpeitä. Tämän lisäksi tunnustettuja ovat muun muassa kulttuurihistoriallisesti
arvokas perinnemaisemamme, hevosidentiteettimme
ja -tapahtumamme vireää
kyläyhdistys- ja musiikkiteatteritoimintaa unohtamatta.
Toki meillä tehtävääkin on
ja investointeja ei jatkossakaan voitane kattaa pelkästään tulorahoituksella, vaan
velkarahaakin voidaan paikoin joutua harkitsemaan.
Avainsana onkin talouden
tasapaino, mikä on meillä
osattukin hoitaa.
Asiat eivät kuitenkaan
tapahdu itsestään. Meidän

kaikkien, sekä kunnan työntekijöiden, että luottamushenkilöiden mutta myös
kuntalaisten ensisijainen tehtävä on työskennellä tämän
aseman edelleen vahvistamiseksi. Uudet esimieheni
ja naiseni ovat järjestäytyneet ensimmäisessä valtuuston kokouksessa 28.6.2017.
Kunnanhallituksen
uusi
puheenjohtaja valottaa tässä lehdessä kuntastrategian
tärkeyttä kunnan toiminnan
ohjaamisessa. Kun työ saadaan kesäkauden jälkeen
alulle, kuntastrategia sisältänee meilläkin suuntaviivat
alkaneelle valtuustokaudelle
2017–2021 jokaiselle vuodelle laadittuine konkreettisine toimeenpano-ohjelmineen, joiden varaan myös
vuosittainen talousarvio nojaa. Kokonaisuuteen nivoutuu myös laadittava kunnan
viestinnän, mainonnan ja
markkinoinnin suunnitelma.
Sitouttamalla laajasti eri toimijoita tähän kokonaisuuteen, strategiamme on aidosti Ypäjän ja ypäjäläisten
näköinen ja uusi kunta alkaa
muotoutua.
Kunnanviraston osalta
olen aloittanut ”koneiston
rasvauksen”, jotta valmistelutyö ja alkava syksy eivät saa päivittäistoimintaa

yskimään jo heti lähdössä.
Tämä on viimeisen kahden
kuukauden aikana tarkoittanut muun muassa edelleen
jatkuvaa viraston prosessien
ja hallintoasiakirjojen tarkastamista ja uusimista, työpaikan sisäisen toimintakulttuurin kirkastamista sekä
perehtymistä uuden kuntalain vaikutuksiin kuntalaispalveluihimme ja hallinnon
palveluperiaatteeseen. Myös
taloudellisuuden tärkeyttä
on korostettu kaikilla toimialoillamme.
Viraston
henkilöstön tehtävänkuvausten tarkastukset on lisäksi
aloitettu. Vain näin voidaan
miettiä mahdollisia isompia
tarpeita ja kuunnella kokemusperäisesti muutoshalukkuuksia. Lisäksi sisäisen
tiedonkulkumme parantamiseksi siirryin heti alusta
alkaen sähköiseen kalenteriin, mistä on jaettu näkymä
kaikille niille työntekijöillemme, joiden tulee tietää
tavoitettavuuteni.
Myös
johtoryhmä omaksuu tämän
käytänteen hiljalleen. Muita tämän teeman muutoksia
teemme jatkossa lisää.
Myös yhteistoimintaverkostoon tutustumisen olen
aloittanut tapaamalla kaikki
”viitoskuntien” kunnanjohtajat sekä kaikki seutukun-

nan hallinto- ja/tai talousjohtajat vielä Forssaa lukuun
ottamatta. Lisäksi olen vieraillut eri tilaisuuksissa ja
toimipaikoissa, mm. Finnderbyssä, Hyrsynkulman
kyläyhdistyksessä, palvelutalossamme, Pertunkaaressa,
kouluillamme, työpaja Vieterissä, musiikkiteatterissa,
Loimijoki Golfissa, Luonnonvarakeskuksessa Jokioisilla, Hippoliksessa ja Hevo-

sopistolla, Forssan seudun
hyvinvointikuntayhtymässä,
Palikkalan markkinoilla…
jne. Paljon on vielä myös
edessä, jotta täysi tuntuma
löytyy ja virasto kaikkine
ulottuvuuksineen nivoutuisi
paremmin osaksi ypäjäläisten elämää – ei vain omaksi
saarekkeekseen.
Sam Vuorinen
kunnanjohtaja
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Harjoittelusta turvaa koulutielle

Vaikka heinäkuu vielä helliikin, elokuu ja koulujen
alku koittavat vajaan kuukauden päästä. Koulujen
alku tarkoittaa monelle ekaluokkalaiselle myös
koulumatkojen aloittamista. Liikenneturva
kannustaakin vanhempia tutustumaan ja
harjoittelemaan koulumatkaa yhdessä lapsen
kanssa. Koulumatkoilla kannattaa suosia lihasvoimia
vanhemman autokyydittelyn sijasta.
Koulun aloittava oleva lapsi on monen uuden äärellä. Kun koulumatka on harjoiteltu kunnolla etukäteen,
vähenee ensimmäisistä koulupäivistä
ainakin yksi jännityksen aihe. Jos
koulumatkaa ei ole vielä harjoiteltu,
on reittiin tutustuminen syytä pian
aloittaa.
”Harjoittelulla pyritään siihen, että
lapsella on koulureitti hallussa ja hän
osaa turvalliset toimintatavat. Vanhemman tehtävänä on suunnitella turvallisin reitti koulun ja kodin välillä.
Kun perusasiat on yhdessä harjoiteltu, kannattaa antaa lapsen toimia
myös itsenäisesti ja katsoa, miten hän
toimii, kun paikalla on muita tai liikennetilanteet poikkeavat opetellusta rutiinista”, kertaa Liikenneturvan
suunnittelija Antero Lammi.
Koulumatkan yhteisestä harjoittelusta on myös se etu, että reitin lisäksi
mieleen jäävät myös oikeat tavat toimia liikenteessä – juuri lapsen päivit-

täisen reitin varrella.
”Lapsi muistaa toimintaohjeet parhaiten, kun ne yhdistyvät tiettyyn
paikkaan ja tilanteeseen. Hyvästä ennakkoharjoittelusta huolimatta kannattaa kuitenkin silloin tällöin varmistaa, että lapsella on ohjeet vielä
mielessä ensimmäisten päivien jälkeenkin. Voi esimerkiksi lähteä lapsen seuraksi koulumatkalle ja seurata
tämän toimimista. Myös koulukuulumisista jutellessa voisi myös kysäistä
koulumatkan sujumisesta”, Lammi
ehdottaa.

Koulumatka kehittää lapsen
itsenäistä liikkumista
Koulumatka on lapselle tie itsenäiseen
liikkumiseen. Koululaisen liikennetiedot ja -taidot karttuvat vähitellen
kokemuksen myötä. Liikennetaitojakin lapsi oppii seuraamalla aikuisten
esimerkkiä ja harjoittelemalla itse.
”Auton takapenkiltä ei liikenne-

Wäärin käsityksiä
Vaikka seitsemän veljeksen
karonkka on vietetty, niin
lienee vielä syytä tarttua täkyyn.
Ypäjän musiikkiteatterin
seitsemän veljestä oli parasta ennen ja parasta jälkeen.
Paremmaksi teatterin näyttelijöiden on perin vaikea ensi
kesänä pistää. Yleisö oli mukana täpöllä, itkien, nauraen
ja läpsyttäen. Sulauduimme

joukolla Hämeen sydänmailla rellestäviin veljeksiin.
Moitteen sanaa ei etsimälläkään löydy muiltakaan
näyttelijöiltä. Kaikki n. 40
harrastajaa näyttivät nauttivan esityksestä.
Otetaan arvosteluun kaikki veljet. Nestori Kyyrä Juhanina istui vaikeaan rooliinsa kuin nakutettu. Paremmin jopa kuin Edvin Laine.

taitoja opita samalla tavalla kuin itse liikenteessä kulkien. Koulumatkat
ovat usein myös merkittävä osa lapsen päivittäistä ulkoilua ja liikuntaa.
Puhumattakaan vireydestä ja keskittymiskyvystä, joiden on todettu olevan parempia silloin, kun koulumatka
suoritetaan omin voimin ulkoillen”,
Lammi perustelee.
Jos vanhemmat kokevat, että koulureitti on lapselle yksin kuljettavaksi
liian vaikea, matkaa kannattaa sinnikkäästi harjoitella yhdessä. Lisäksi
lasta voi saattaa kouluun kävellen
silloin tällöin tai perustaa lähialueen
lasten ja vanhempien kanssa kävelevä
koulubussi.
Jos koulun ja kodin välinen matka
on pitkä, voi lapsen päästää autosta
ulos turvallisessa paikassa esimerkiksi kilometri ennen koulua. Kävelemällä kouluun edes osan matkaa,
lapsi pääsee nauttimaan ulkoilun hyödyistä eikä koulun ympäristö ruuhkaudu autoliikenteestä.
”Kannattaa myös noteerata, että
jalan ja pyörällä ei turvallisin koulureitti ole välttämättä sama. Jos esimerkiksi kolmasluokkalainen aloittaa
koulumatkapyöräilyn, niin pyöräreitti
on syytä kerrata yhdessä vanhempien
kanssa pyöräillen”, Lammi muistuttaa.
Lisätietoja:
suunnittelija Antero Lammi,
Liikenneturva (puh. 020 7282 346)

Tuomas Norrin kyvyt jo tiedän Simpauttajan ajoilta. Ei
yhtään ylinäyttelemistä vaan
tarkkaa eläytymistä. Sampo
Lepistö Aapona veljesten
järkenä, älypäänä järkeili
osansa osaa ottavaksi. Markus Töhönen Simeonina.
Mitäpä tähän sanoisi? Pitkäaikainen kokemus näyttämöiltä näkyi. Juoppoa ei
paremmin voisi esittää rapajuoppokaan. Puhumattakaan
kuninkaallisesta krapulasta.
Käsittämätöntä miten mies

voi esittää mandoliinikrapulaa noin aidosti. Katsomo
mykistyi Töhösen suorituksesta.
Matias Pynnönen (Forssan sivistysjohtaja Jarmo
Pynnösen poika) veljesten
järki ja puhemies. On esiintynyt monessa paikallisnäytelmässä ja taidot tunnetaan.
Veti lyhyellä varoitusajalla
mm. Simpauttajassa Lassi
Kaurapellon roolin siekailematta. Konstantin Into Laurina. Metsässä viihtyvänä

Yhteisellä asialla

Kunnan vahvuudet esiin
Kuntamme luottamushenkilöpaikat sovittiin kesäkuussa vaalituloksen mukaisesti
samoilla periaatteilla kuin
on tehty jo viimeisen 30
vuoden aikana. Nyt jatkamme jälleen yhdessä
yhteisenä tavoitteenamme
työskentely Ypäjän kunnan
sekä sen asukkaiden, yritysten ja muiden toimijoiden
parhaaksi läpinäkyvällä ja
kestävällä tavalla. Kunnan
talouden pitäminen vakaana
on tärkeätä.
Valtuustossa on nyt uusia
valtuutettuja lähes puolet.
Myös lautakunnissa on paljon uusia jäseniä. Erityisen
ilahtunut olen nuorista jäsenistä, joita kaikki puolueet
ovat tehtäviin nimenneet.
Näin saadaan uusia ajatuksia ja näkemyksiä kunnan
kehittämiseen. Kokeneemmilla luottamushenkilöillä
puolestaan on luotuna hyödyllisiä verkostoja.
Kaikilta meiltä tarvitaan
ajatustemme tuomista rohkeasti esille, jotta Ypäjä pysyy kehityksessä ja muutoksessa mukana. Uusia asioita
on tulossa paljon, suurimpana luonnollisesti SOTE uudistus, jonka vaikutuksista
suuri osa on meille vielä
tuntemattomia. Päättäjien
on toimittava tässä kuten
muissakin asioissa laajakatseisesti ja punnittava eri
vaihtoehtoja asiapohjaisesti.
Luottamushenkilöt ja viranhaltijat tekevät työtään
yhdessä toimien omilla saroillaan ja rooleissaan. Toimintatapoja ja -kulttuureja
kehitetään ja uudistetaan
hallinnossa ja päätöksenteossa. Uusi kunnanjohtaja on
myös aloittanut ja ottanut
käyttöön jo joitakin menettely- ja työtapojen uudistuksia.
Kunnaltamme on puuttunut tähän saakka selkeä
strategia, joka on työkalu
suunnitelmien ja valintojen
tekemiseen – toimintasuunnitelma siitä, miten rakennamme elinvoimamme eri

osa-alueita ja toimialoja
kehittämällä. Oleellista on
löytää vahvuutemme ja
ryhtyä panostamaan niiden
vahvistamiseksi edelleen.
Tärkeätä on myös erottua
muista riittävästi. Strategian tekeminen on lähiaikojen keskeinen tehtävä – nyt
suunnitellaan työskentelyja etenemistavat siten, että
kuulluksi saadaan laajasti
erilaisia mielipiteitä ja ajatuksia. Strategiassa määritetään kunnan suuntaa ja
painotuksia sekä haetaan tavoitteellisuutta elin- ja vetovoimamme kehittämiseksi.
Uudessa roolissani kunnanhallituksen puheenjohtajana ensimmäinen ”virallinen” tilaisuuteni oli Ypäjänkylän kyläyhdistyksen Eetu
Niemen palkitsemiseksi ja
huomioimiseksi järjestämä
juhlakahvitus Seuraintalolla
7.7. Vaaratilanteessa Eetun
toiminnan kaltainen nuorten esimerkillinen ripeys
on sanomattakin ihailtavaa
ja arvostusta herättävää.
Nuorten kaikenpuolisen aktiivisuuden merkitys Ypäjän kunnan kehittämisessä
korostuu, kun Nuorisovaltuuston asema kohentuu, ja
ennen kaikkea, jos nuoret
itse aktiivisesti osallistuvat
keskusteluun kunnan toimielimissä, mihin heillä nyt tulee olemaan mahdollisuus.
(Puolue)poliitikkojen
suosio ei viimeistenkään
arvostuskyselyjen mukaan
ole korkealla. Politiikka
tarkoittaa kuitenkin yhteisten asioiden hoitamista, ja
kunnallispolitiikka on siten
kunnan asioiden hoitoa ja
edistämistä. On tärkeätä,
että niin kunnan luottamushenkilöt, viranhaltijat kuin
kuntalaiset ja kunnassamme
toimivat yritykset yhdessä
tekevät kunnan toimintaa
ja kehitystä edistävää työtä.
Olemme kaikki yhteisellä
asialla!
Hyvää loppukesää!
Markku Saastamoinen
Kunnanhallituksen pj

taiteilijana tahtoi olla metsän
poika. Konstantin jäi roolinsa takia hieman taustalle,
mutta kun tuli esiin, niin
eläytyi.
Kalle Tulander toisinajattelija Eerona otti harkitusti kaikkien taputukset ja
naurut syystäkin. Forssan
Teatterin ikinäyttelijältä ei
voinut muuta odottaa. Täydellinen suoritus. Kulttuuriorientoitunut Rasilan Tapani
oli eläkkeellä ollessaan voinut paneutua nimismiehen

rooliinsa hienosti. Olihan
mukana, niinkuin Ypäjällä
tapana on, myös hevonen.
Tosin se ei ollut Valko, mutta hyvin näytteli Ruskokin.
Tapanani on kehua Virtasen Pekkaa, vaikka hän
vaatimattomana miehenä ei
suuremmin tykkääkään. Pekan rooli oli pieni, mutta
tiivistetty. Hienosti mister
muisti vuorosanat Sebaotista
alkaen. Jos vielä yksi vuosi
Pekka please.
Keijo Wääri
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Hyrsynkulmalla järjestettiin
”Viimeinen Kevätjuhla”

Viime kevättalvella Hyrsynseudun Kyläyhdistyksen
koulutoimikunta ryhtyi tarkastelemaan vanhoja luokkakuvia. Ryhmä oli pieni
mutta uskollinen joukko

entisiä koulun oppilaita.
Kysymyksiä ”Ketäs tämä
on” kuului tämän tästä. Me
vasta naurettiin, puhuttiin
kovasti toistemme päälle
ja iltamme tuppasivat venymään puolille öin. Eletyt
kouluajat herättivät meissä
niin paljon muistoja, että
koulukuvaelma oli lähestulkoon siinä paikassa valmis.
Täydennystä syntyneeseen
näytelmäkerhoon ei tarvittu,
mehän oltiin jo siinä. Hämäläisiä ja karjalaisia lapsia.

Arvokkuutta juhlaamme
toi uusi kunnanjohtajamme
Sam Vuorinen. Hän korosti
kylien vireyttä ja yhteistyötä
koko kunnan hyvinvoinnin
kannalta. Seurakunnan kirkkoherra Vesa Parikka yllätti
ja läksytti meidät oppilaat
oikein kunnolla. Hän toi
meihin hartaan tunnelman
kanttorin säestäessä harmoonilla. Kouluruokailusta
muodostui varsinainen kohokohta, maistuvaa makaroonivelliä oikein santsatKoulutoimikunta: Hannele Rantala, Rauno Kantee, Pekka Moisander, Markku Salmi,
Riitta Pyykkö, Juhani Heikkilä, Sirkka Reittonen ja Lauri Heikkilä

Hyrsynkulman lava täyttyi ääriään myöten 11.6.2017 järjestetyssä koulutapahtumassa.

tiin. Tavoitteenamme oli,
että teillä olisi luonnikasta
seurassamme ja että voisitte
poistua tapahtumasta hyvillä mielin naureskellen. Ja
niin kävi! Koulutapahtuman
suosio yllätti meidät täysin.
Tunteemme ovat vaihdelleet, kun olemme saaneet
kuulla, että tapahtumalle
odotetaan lisänäytöksiä tai
jopa jatkoa.
Luokkakuvanäyttelyä on
kyselty. Sitä pidettiin peräti mielenkiintoisena, sillä
näytillä oli myös kaikkien

viiden lakkautetun koulun
viimeinen luokkakuva.
Kyläyhdistyksen koulutoimikunta sanoo nyt nöyrästi: Kiitos – ei, vaan sanomme: Sydämellinen Kiitos! Kiitämme teitä, arvoisa
yleisö, ja jokaista eri tavoin
tapahtuman onnistumiseen
vaikuttanutta osallistujaa ja
talkoolaista.
Olemme saaneet paljon
puheenaihetta kylille. Niin
paljon, että emme uskaltaneet lukita koulun ovea,
vaan jätimme sen ihan vä-

hän auki. Katsotaan mahtuuko järjestäjä siitä pienestä raosta soittamaan kelloa...

Hyrsynseudun Kyläyhdistyksen koulutoimikunta
plsta Riitta Pyykkö

Sata hevosen vuotta häikäisee
Hevosurheilumuseossa

SISKO JA SEN VELI

Anna Reiman 96 v. ja Matti Niinimaa 82 v.
jokakesäisessä notkeustarkistuksessa Katinhännässä.

Suomen Hevosurheilumuseon uusi näyttely on
monipuolinen katsaus hevosalasta Suomessa.
Hevosen matka halki
itsenäisyyden -nimeä kantava Suomen Hevosurheilumuseon kesäkuussa
avattava erikoisnäyttely
on aikamatka suomalaisen
hevosalan taipaleeseen.
Näyttely avaa kurkistusikkunoita maamme historiaan, hevosten kautta. Mitä
talleilla tapahtui Venäjän
vallan alta pääsyn aikaan?
Miten oman suomenhevosrotumme jalostus
kehittyi? Miten hevosurheilu näkyi vuoden 1952
Helsingin olympialaissa?
Millaisen murroksen lämminveriravureiden esiinmarssi 1960-luvulla sai
aikaan? Millaisia hevosurheilun supertähtiä alalla
on syttynyt?
”Suomen itsenäisyyden

ja suomenhevosen juhlavuonna nähdään kattava
läpileikkaus hevostalouden historiasta sadan vuoden valossa.Näyttely rytmittyy siten, että jokainen
hevosalan vuosikymmen
erityispiirteineen tulee
esitellyksi”, museomestari
Juha Erola kertoo.
Juha Erola on rakentanut museon näyttelyitä
jo vuosien ajan, aina aikaa ja vaivaa säästämättä.
Esineistön ja esimerkiksi
valokuvien keruu on usein
työlästä. Kuluvan kesän
näyttely on koostettu pääosin museon omista kokoelmista. Näyttelyn käsikirjoitus on Erolan ja Jorma
Kemiläisen käsialaa.
”On jo aikakin, että
museon monipuolinen kokoelma pääsee esille näin
laajasti. Esimerkiksi ravihuippu Kaarlo Partasen
palkintokokoelma on pit-

kästä aikaa yleisön ihasteltavana.”
Jos museomestarin pitäisi valita tulevasta näyttelystä yksi kohde tai esine, hän valitsisi sen ajalta
ennen itsenäisyyttä.
”Näyttelyn hienoin yksittäinen kappale on keisarillisen Venäjän ylihovitallimestarin puku. Asu on
juuri saatu konservoitua.
Ylihovitallimestareita oli

aikanaan kaikkiaan 12,
mutta esineistöä tai tällaista pukua ei ole säilynyt
edes Pietarissa. Puku on
näyttelyn helmi, mutta en
silti nosta sitä yli muiden. Toivon, että näyttelyn
kokonaisuus kiinnostaa ja
kiehtoo ihmisiä. On mielenkiintoista, mitkä asiat
hevosalalla kulloisenakin
vuosikymmenenä ovat puhuttaneet.”

Lisätietoja:
museomestari Juha Erola, puh. 040 5189 992 tai
juha.erola (at) hevosopisto.fi
www.hevosurheilumuseo.fi
Museon käyntiosoite: Suomen Hevosurheilumuseo,
Ypäjän Hevosopisto, Kerhotie 11, Ypäjä.
Kesäkautena museo on avoinna:
pe ja la klo 10–16 3.9.2017 saakka,
lukuunottamatta seuraavia poikkeuksia jolloin museo
on kiinni: 14.–22.7., 4.–5.8. ja 25.–26.8.
Museo on avoinna Hevosopiston suurimpien
tapahtumien aikana ja ryhmille tilauksesta.
Tervetuloa tutustumaan!
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Syksyn uusiin tuuliin
Syksy tuo tullessaan harrastustoiveita ja uutta intoa.
Jokiläänin kansalaisopisto
järjestää Ypäjällä ja lähikunnissa
jälleen uuatuuskursseja ja
tuttuja suosikkeja.
Jokiläänin kansalaisopiston
opettaja Tuija Pietilä-Estrada kertoo, että ensi kaudelle
on tulossa paljon uutta.
Esimerkiksi Jokioisilla
alkaa uusi Hopeakorukurssi, jossa valmistetaan hopeasta koruja perinteisin
kultasepän menetelmin. Hopeaketjun punontakurssikin
jatkuu, mutta uutuuskurssilla voi tehdä myös vaikkapa
sormuksia ja riipuksia. Hopeakurssit ohjaa kultaseppä
Tero Pelto-Knuutila.
Ypäjällä on tarjolla liikuntaa monen uutuuskurssin muodossa: Ypäjänkylän
seuraintalolla voi tutustua

maiden ruokakulttuureihin.
Seuraava teema on yllätys.
Street Food -katuruokakurssi on Humppilassa lauantaina 13.1. Se soveltuu
kaikenikäisille ja olikin viimeksi suosittu nuorten ja
vanhempien yhteiskurssina.
Ypäjällä
järjestetään
gluteenittoman puolukkapiirakan kurssi, lasten pieni
leivontakurssi sekä salaattikurssi. Kaikki ovat lyhytkursseja.

Taidetta ja
kirjoittamista

Pietilä-Estrada suosittelee
myös kuvataiteen kesäkurs-

Taideaineiden ohjaava opettaja Tuija Pietilä-Estrada rohkaisee tutustumaan uutuuskursseihin.

Monenlaisia
kädentaitoja
Ypäjällä pidetään kahden
viikonlopun uutuuskurssi
Askartelumassojen mahdollisuudet. Kurssi on perjantai-iltana ja lauantaina päivällä 29.–30.9. ja 6.–7.10.
Värikkäistä Gernit- ja Fimomassoista muovaillaan, kuvioidaan ja paistetaan persoonallisia koruja.
– Massailu sopii hyvin eri
ikäisille. Niistä tehdään paljon vaikkapa nukkekotien
juttuja, Tuija Pietilä-Estrada
vinkkaa.
Ypäjän suosittu kukkaasetelmakurssi jatkuu tiistaisin.
Raakabetonikurssi vaihtuu uuteen askartelubetonikurssiin. Raakabetonia ja

Asahi-terveysliikuntaan ja
Kartanon koululla Circuitiin. Lisäksi tulossa on useita sirkuskursseja Kartanon
koululle.

Street Food ja
ruokakurssit
Pietilä-Estrada kertoo, että
suosittuja ovat olleet myös
ruokakurssit, erityisesti katuruokakurssi.
– Teimme amerikkalaisruokaa suomalaisittain, ja
poimimme ideoita Espanjasta ja Italiasta. Kurssilla tehtiin kiertomatka eri

siaan 25.–27.8. Humppilassa. Ilmoittautua voi 24.8. asti. Kesäkurssi pidetään ensi
vuonna Ypäjällä.
– Kurssilla on sommittelua, värioppia, maiseman
havainnointia, Pietilä-Estrada luettelee.
– Kuvataiteen viikonloput ovat yleensä hyvin rentoja.
Jos tutustuu vasta kuvataiteen tekemiseen, eri tekniikoita voi kokeilla opiston tarvikkeilla. Opisto tuo
myös kenttätelineet ulkona
maalaamiseen.

Syyskuussa alkaa (allekirjoittaneen) uutuuskurssi
Runopaja. Runouteen tutustutaan tiistaisin Kartanon
koululla. Kirjoitusvinkit
ja -tehtävät soveltuvat sekä aloittelijoille että kokeneemmille, ja runoudesta
inspiroidutaan myös kuunnellen.
Lisäksi syksyllä alkaa
uusi kirjoittamisen verkkokurssi.
Yhdistettyjä taiteita tarjoillaan Humppilan Runon
ja luovuuden iltapäivässä
11.2.

monia muita kursseja ohjannut Arja Perälä jäi eläkkeelle.
Jokioisilla on keväällä
tiistaisin Sari Wenningin uutuuskurssi Kokeileva tekstiilituunaus. Kurssilla tehdään vanhoista materiaaleista uutta sekä käytetään monipuolisia tekniikoita, kuten
erilaisia värjäyksiä, kolvaamista ja kankaan kuviointia.
Paljon muitakin tuttuja ja
uusia kursseja on tulossa.
Kaikki löytyvät Jokiläänin
kansalaisopiston nettisivuilta. Kurssiohjelma jaetaan
koteihin 12.–13.8. ja ilmoittautumiset alkavat 21.8.
Taiteen kesäkurssille voi jo
ilmoittautua.
Minna Autio
Kaikki kuvat: Minna Autio

Perhekahvila

Maanantaisin klo 9.15-11.30 nuorisotila HAAVISSA!
Tervetuloa! Varaathan 2 kahvi/hedelmäkassaan perheeltänne
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Vain huollettu jätevesijärjestelmä toimii hyvin
Toimiva vesihuolto on asumisen perusedellytyksiä. Vesihuoltolaitoksen verkostojen ulkopuolella asuvan tulee
huolehtia kiinteistönsä vesihuollosta pääsääntöisesti itse.
Toimivat vesihuoltoratkaisut
lisäävät asumismukavuutta ja
pitävät lähiympäristön puhtaana. Ei kuitenkaan riitä, että kiinteistölle on asennettu
asianmukainen jätevesijärjestelmä, sillä jokaisen järjestelmän toiminnan edellytys on
säännöllinen seuranta ja asianmukainen huolto. Vain huollettu jätevesijärjestelmä toimii.

Järjestelmänmukaista
huoltoa
Jätevesijärjestelmän vaatima seuranta ja huolto riippuu
kiinteistölle valitusta järjestelmästä. Aina tulisi myös ensisijaisesti noudattaa järjestelmän
valmistajan antamia ohjeita.
Useimpien järjestelmien tär-

kein yksittäinen huoltotoimi
on lietteen tyhjennys riittävän
usein. Järjestelmän tyyppi,
koko ja käyttömäärä ohjaavat
tyhjennystiheyttä, nyrkkisääntönä voidaan kuitenkin pitää
1-2 kertaa vuodessa tapahtuvaa
tyhjennystä.
Järjestelmän rakenteiden
kuntoa on helpoin tutkia tyhjennyksen jälkeen. Säiliöt ja
putkiliitokset tulisi olla ehjiä,
eikä niihin saisi päästä sadevettä.
Maaperäkäsittelyjärjestelmissä on syytä tarkistaa
myös mahdollisten jako- ja
kokoomakaivojen sekä ilmanvaihtoputkien tilanne ainakin
pari kertaa vuodessa. Kaikkiin
imeytysputkiin pitäisi virrata
tasaisesti jätevettä, mutta tuuletusputkissa sitä ei enää saisi
näkyä. Jos vesi jää putkistoon
seisomaan, voi se olla merkki
maaperän osittaisesta tukkeutumisesta.
Laitepuhdistamon toimintaa
on helpoin seurata aktiiviliet-

teen laskeutuskokeen avulla.
Laskeutuskoe kuvastaa puhdistamon biologisen toiminnan
tehoa. Kokeen avulla voidaan
myös määrittää ylimäärälietteen tyhjennystarve. Myös
pumppujen ja laitteistojen kunto on hyvä tarkistaa säännöllisesti.

Järjestelmän
toimintakunnon arvio
Jos järjestelmän säännöllisten
hoito- ja huoltotoimenpiteiden
yhteydessä havaitaan jotakin
poikkeavaa, kannattaa siihen
reagoida saman tien. Routineet
tai rikkoutuneet liitokset voivat päästää jätevettä tai lietettä
väärään paikkaan ja aiheuttaa
järjestelmän isompaa vioittumista tai hygieenistä riskiä.
Myös esimerkiksi säiliöiden
vedenpinnan merkittävä nousu poistoputkea ylemmäksi voi
tarkoittaa osittaista tukkeutumista järjestelmässä. Maaperä-

käsittelyjärjestelmän kohdalla
kyse voi olla myös kentän osittaisesta tukkeutumisesta. Laitepuhdistamossa taas ensimmäisen osaston täyttyminen
voi olla seurausta liian suuresta
lietemäärästä tai vioittuneesta
laitteistosta.
Myös voimakas tai pitkään
jatkuva haju ovat usein merkki järjestelmän ongelmista.
Haju voi johtua ilmakierron
ongelmista tai olla seurausta
järjestelmän tukkeutumisesta.
Järjestelmän toimintakuntoa
tuleekin seurata säännöllisesti
ja tehdä tarvittavat kunnostustoimet ajoissa, näin vältytään
isommilta ongelmilta.

Järjestelmän käyttöikä
Kuten millä tahansa teknisellä
laitteella, myös jätevesijärjestelmällä on oma käyttöikänsä.
Käyttöikä riippuu järjestelmästä ja käyttömäärästä, mutta
karkeana yleistyksenä voidaan

sen sanoa olevan 15-25 vuotta.
Käyttöikä voi kuitenkin jäädä lyhyeksi, mikäli järjestelmä ei vastaa kiinteistön tarpeita, sitä ei ole rakennettu
oikein tai järjestelmän hoito- ja
huoltotoimet laiminlyödään.
Järjestelmän rakentaminen on
kohtuullisen iso investointi ja
oikeilla järjestelmän hoito- ja
huoltotoimilla voidaan taata
tämän investoinnin pitkäikäisyys. Säännöllinen huolto voi
siis myös säästää rahaa.

KVVY neuvoo
Kanta-Hämeessä ja
Pirkanmaalla
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen (KVVY)
jätevesineuvojat ovat asukkaiden ja mökkeilijöiden apuna
Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla. Jos järjestelmän huollosta tai toimintakunnosta herää kysymyksiä ovat neuvojat
tavoitettavissa puhelimitse ja

sähköpostilla. Lisäksi pääosin
Kanta-Hämeessä toteutetaan
neuvonnan kesäkiertue, jossa
asukkaat ja mökkiläiset voivat tulla tapaamaan neuvojia
oman kunnan kesätapahtumissa. Katso kiertuekalenteri
kvvy.fi/tapahtumakalenteri/
Neuvonta on asukkaille ja
mökkiläisille maksutonta.
Lisätietoa jätevesijärjestelmien käytöstä ja huollosta löydät
kvvy.fi/hajajatevedet/kaytto
Ota yhteyttä
Vastaava jätevesineuvoja
Lauri Sillantie
puh. 050 570 9511,
lauri.sillantie@kvvy.fi
www.kvvy.fi/jatevesi

YPÄJÄN KIRJASTON UUTUUSLUETTELO
1 Filosofia. Psykologia.
Hellsten, Tommy: Elä ihmeessä:
kirja kiitollisuuden lahjasta
3 Yhteiskunta
Välimäki, Elina: Ei unohdu koskaan: henkirikoksen jäljet
Välimäki, Hannu: Kaatuneitten
Omaisten liitto 70 vuotta
4 Maantiede. Matkat.
Kansantiede
Le Tac, Hélène, Mallorca: kartta
+ opas
Virtanen, Tommi: Suomen huutokauppakeisari: keisarin vanhat
aarteet
5 Luonnontieteet.
Matematiikka. Lääketiede.
Wohlleben, Peter: Eläinten salattu elämä: luonno asukkaiden ja
lemmikkien sielunelämästä
Honkanen, Nina: Onnelliseksi:
seksuaalisuus läpi elämänkaaren
7 Taiteet
Ekman-Kolari, Maria: antiikkia:
ostajan opas
9 Historia
Aalto, Ilari: Matka muinaiseen
Suomeen: 11000 vuotta ihmisen
jälkiä
Rönnbacka, Christian: Kävikö
Käry? vakuutusetsivien parhaat
tarinat
Aikuisten kaunokirjallisuus
84 Kertomakirjallisuus
(J = jännitys, E = eräkirjat,
SF = fantasia/scifi, R = rakkaus,
S = sota, NOV = novellit)
Adler-Olsen, Jussi: Vartija(J)
Börjlind, Cilla: Uinu, paju
pienoinen(J)
Coben, Harlan: Petät vain
kerran(J)
Cole, Daniel: Räsynukke(J)
Cronin, Justin: Peilikaupunki(SF)
Edvardsson, Mattias: Melkein
tosi tarina(J)
Ferrante, Elena: Loistava ystäväni: lapsuus ja nuoruus
Ferrante, Elena: Uuden nimen
tarina . nuoruus
Hawkins, Paula: Tummiin
vesiin(J)
Hämeen-Anttila, Virpi: Koston
kukat(J)
Härkönen, Anna-Leena: Valomerkki

Jansson, Anna: Pelon vangit(J)
Kinsella, Sophie: Kuka on
pomo(R)
Kivelä, Anneli: Katajamäellä
kaikki hyvin(R)
McCall Smith, Alexander: Nainen joka käveli auringossa
Mustonen, Enni: Ruokarouvan
tytär(R)
Mäki, Reijo: Kakolan kalpea(J)
Nesser, Håkan: Taivas Lontoon
yllä(J)
Neuhaus, Nele: Joka tuuleen
kylvää(J)
Nopola, Sinikka: Onko teillä
tämmöistä?
Nuotio, Eppu: Myrkkykeiso(J)
Pehkonen, Kirsi: Sydämenasioita Jylhäsalmella(R)
Persson Giolito, Malin: Suurin
kaikista(J)
Rogneby, Jenny: Leona: tarkoitus pyhittää keinot(J)
Salonen, Jari: Jahti(J)
Sandberg, Timo: Himon varjo(J)
Sapkowski, Andrzej: Myrskykausi (SF)
Sveen, Gard: Verikarkelot(J)
Tuominen, Pirjo: Tulen väri punainen
Vuori, Kristiina: Filippa(R)
Ware, Ruth: Synkän metsän
siimeksessä(J)
Lasten ja nuorten
tietokirjallisuus
Jääskinen, Anne-Mari: Mitä sä
rageet? #tunteita sikanolosta sairaan siistiin
Kotro, Arno: Elämän A ja Ö:
Kaikki oleellinen ötzeistä, ångströmeistä ja muista elämän perusasioista
Lasten ja nuorten
kaunokirjallisuus
(H=hevoskirja, SF=scifi ja
fantasia, K=kauhu, NA=nuorille
aikuisille)
Cassidy, Cathy: Onnenkeksi
Dahl, Roald: Elukat
Dahl, Roald: Iso kiltti jätti
Delikouras, Aleksi: Nörtti: 3:
Game over(NA)
Donnely, Jennifer: Kirjaan kadonnut
Heimonen, Satu: Kesätuulten
Cecilia
Lehtinen, Tuija: Saimi ja Selma:
prinsessa Armada
Leinonen, Anne: Kirjanoita(SF)
Mäkipää, Jari: Masi Tulppa: pää-

sy kielletty
Noronen, Paula: Supermarsu saa
kilpailijan
Palviainen, Jukka-Pekka: Allu ja
salainen ihailija
Parvela, Timo: Pate aarresaarella
Pilkey, Dav: Kapteeni Kalsari ja
herra Haisee-Hirveästin huima
tarina
Puikkonen, Arja: Mustarastas (H)
Sairio, Anna-Riikka: Milja: pohkeenväistöä ja pitkiä katseita(H)
Salmi, Ronja: Onks noloo?: lei-

rikoulussa
St. John, Lauren: Myrskyvaroitus (H)
Veirto, Kalle: Kivimutka ja laukaus pimeässä
Venho, Johanna: Opossumi repussa
Wegelius, Jakob: Merten gorilla/
NA)
Wickström, Mika: Meidän jengin Zlatan ja pitkä soolo
www.lounakirjastot.fi

Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistys ry:n kotisivuilla

jokioinen-ypaja.4h.fi
ajankohtaista tietoa yhdistyksen toiminnasta mm.

Metallinkeräys
(katso keräysohjeet www.jokioinen-ypaja.4h.fi)

Ypäjällä viljankäsittelylaitoksen pihalla, os. Uotilantie
(Uotilantietä n. 350 m ajettua pikkutie oikealla päättyy pihaan.)
Metalli jätetään reunan yli lavalle. Metallinkeräys päättyy lavan tulessa täyteen. Metallia on
kertynyt tähän mennessä todella vähän. Jokioisten jätevedenpuhdistamon pihalla os. Vaulammintie 45 keräys jatkuu syyskuun loppupuolelle.
Lannoitesäkkejä ei keräyspaikalle enää tänä kesänä saa tuoda!
Tarvittaessa kysy Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistyksestä
p. 050 400 1113 /Satu tai jok-yp4h@suomi24.fi.
Pidä ympäristö siistinä. Tuotu metallitavara jätetään lavalle, ei sen viereen. Roskapussit,
huonekalut, patjat ym. jäte ei kuulu tänne.
Keräys on yhdistyksen varainhankintaa nuorisotyölle -ethän siis vie kuormasta luvatta?

SPR:n Ypäjän osaston

HAAVIN AAMUT
HHaavin aamut, kaikille ypäjäläisille tarkoitetut avoimen toiminnan aamupäivät keskiviikkoisin ja torstaisin, ovat SPR:n
Ypäjän osaston hoidossa.
Kierrätyspiste on muuttanut Työpaja Vieteriin (Muuntajantie 3).
Siellä on runsaasti vaate- ja taloustavaraa, leluja ja kirjoja. Voit
tuoda itsellesi tarpeetonta kiertoon ja ottaa mukaasi maksutta
jos löydät jotain sopivaa. Kierrätyspiste on avoinna keskiviikkoisin kello 12 – 15.
SPR toivottaa 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 sekä mukavaa seuraa.
Lisätietoja: Satu Leppälahti p. 050 363 0508 tai
Eeva Mikkola p. 050 370 6867

Paijan maatilamajoitus Ypäjällä
järjestää yleisötapahtuman
perjantaina 18.8.2017 klo 18.30 alkaen,
jossa herätetään henkiin vanhaa perinnettä.
Aikoinaan Ypäjällä pelattiin jalkapalloa Finnderbyjen
aikaan periaatteella Ypäjä vs Muumaailma.
Nyt otamme kuplapallot käyttöön ja pelaamme
joukkueittain ”kuplat” päällä eli pelaaja on itse pallon
sisällä. Pelillä on tuomari. Haastamme keskeisiä
toimioita pelamaan alueelta/kylältä, jotta saamme
puhallettua uutta puhtia alueelle: mm. kunta, Lionsclub,
yrittäjäjärjestö, yritykset, urheiluseura, kyläyhdistykset.
Pelaamme 2 x 5 min erät, viiden henkilön joukkueella,
osallistumismaksu 5€/hlö sisältää pelin ja saunan pelin jälkeen!
Alkulämmittely vetää PT Annika klo 18.30!
Sitovat ilmottautumiset 14.8. mennessä info@paija.fi tai
050 5696 945. Maksu käteisellä paikan päällä ja
HUOM!! SÄÄVARAUS!!
Mikäli vettä satelee, pidämme
Riihipubin kuitenkin auki ja saunaankin pääsee.
Paijan maatilamajoitus
Päivi ja Hannu Paija
Köllintie 20, 32100 Ypäjä
puh: 050 - 5696 945
http://www.paija.fi
info@paija.fi
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KOKO PERHEEN GRILLI-ILTA

Tervetuloa pankkimme vaihtuvaan rahanäyttelyyn.
Elokuussa esillä autonomisen
Suomen ja Ruotsin vallan
aikoina käytettyjä rahoja.

ti 15.8. klo 19.00-20.30
Rautarinteen laavulla

järj. Ypäjän kunta, Kulttuuri Puomi ry,
4H, Ypäjän riistamiehet ry



Pertunpäivien viikolla Loimijoki Golfissa

Avoimet ovet ke 16.8.


Golfin lajiintutustumista ja leikkimielistä
kisaamista lähipelialueilla klo 11-18

Ͳ

-Kahvitarjoilu golfklubilla klo 11-18

-Frisbee Golfin lajiintutustumista klo 14-18
-Historian havinaa ja vanhoja valokuvia klubilla: Riikka ja Osmo
Jaakkola kertovat tilan historiasta ja golfkentän synnystä

HAAVIN AVAJAISET

- Livemusiikkia terassilla: Voice of Finland-tähti

pe 18.8. 17.00-22.0

A-J Keskinen esiintyy klo 18 klubin terassilla!

ohelmassa:
Cellograff ja kenkätaide

Jaakkolantie 190, Ypäjä

la 19.8.
Keskustan nurmialueella
Ilmoittaudu mukaan

Haavi auki 13.00-21.30

valotyöpaja klo 13.00

050 5626 301
Paikalla Kulttuuri Puomin kahvio
PAIKKA ON MAKSUTON!!
Yhteistyössä: Ypäjän kunta ja Kulttuuriyhdistys Kuvio ry

SUNNUNTAI 20.8.

Järj. Nuoriso-ja liikuntatoimi

&

LASTEN TANSSITAPAHTUMA
PERTUNKAARESSA PE 18.8.
tutustumista tanssin saloihin

3–6 -vuotiaat klo 17.00–17.30
7–13 -vuotiaat klo 18.00–18.45
opettajana toimii tanssiopettaja Mirva Törmälä
VAPAA PÄÄSY!
Järj. nuoriso- ja liikuntatoimi sekä Kulttuuri Kuvio

KLO 17.00 KUNNNANJOHTAJAN
AVAUSPUHE
KLO 17.30 KOTISEUTUYHDISTYS
JULKAISEE VUODEN 2017
KERTUN JA PERTUN
KLO 18.00 ILLAN JUONTAJA
KATJA KARISUKKI ESIINTYY
KLO 19.00–21.45 TORITANSSIT
TANSSIORKESTERI
HELMINAUHAN
TAHDITTAMINA
KLO 22.15–24.00 ILTAJAMIT
JAMIEN TUNNELMAN LUO
JAYLON TEMES DUO LOIMAALTA

KOTISEUTUMUSEOLLA
klo 16.00 alkaen
*Kansallispukujen tuuletus:
Tule tuulettamaan omaa
kansallispukuasi

*Yhteislauluhetki
(Kalervo & Kumppanit)

Ohjelmassa klo 18.00:
*Autosuunnistuksen
palkintojenjako
*Kansantanssiesitys (Tanssiryhmä Tahdittomat)
*Kantele-esitys
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Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry
MÖLKKY-Mestaruuskisat

Maanantaina 14.8 kello 13.00
Palvelukeskuksen piha-alueella
Sarjat Naiset ja Miehet alle ja yli 65v
Lisäksi Palvelukeskuksen asukkailla oma kisa
Järjestää Eläkeliitto Ypäjän yhdistys

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry.
YHTEISLAULUTILAISUUS

ZUMBA KIDS

Sunnuntaina 20.8.2017 kello 16.00
Musiikkiteatterilla
Laulattajana KALERVO JA KUMPPANIT
Laulujen lomassa nautitaan kaffet puffetissa
TULKAA LAULAMAAN
100 VUOTIAAN SUOMEN KUNNIAKSI

Keskiviikkoisin 23.8.2017 alkaen
10-12 v klo 15.15–16.00
7-9 v klo 16.00–16.45
Perttulan koululla
Ohjaajana Satu Mononen
Järjestää MLL:n Ypäjän yhdistys

Käpälin yksityistien

vuosikokous

Veteraanituvalla 21.8.2017 klo 17.

Osallistumismaksu: jäsenet 55€/12 kertaa
muut 75€/12 kertaa
Ilmoittautumiset: h
 enna.linnala@hotmail.com
tai 050 5226282
ZUMBA KIDS on lasten ja nuorten oma tanssitunti, jossa
yhdistyvät helpot tanssisarjat sekä hauskat liikuntaleikit.

TEMPPUJUMPPA
4–6 -VUOTIAILLE
Keskiviikkoisin 23.8.2017 alkaen
klo 17.15–18.00
Kartanon koululla

Hoitokunta

Maatalousnaisten

saunailta ja tulevan ohjelman suunnittelua
to 3.8.2017 klo 18.00
Tuija Vaittisella, Ypäjänkyläntie 300
Kansallispukunäyttely Pertunpäivän lauantaitorin
yhteydessä pankin kerhohuoneella.
TERVETULOA
Ypäjän eteläiset maa- ja
kotitalousnaiset

Ohjaajana Satu Mononen
Järjestää MLL:n Ypäjän yhdistys
Osallistumismaksu: jäsenet 55€/12 kertaa
muut 75€/12 kertaa
Ilmoittautumiset: h
 enna.linnala@hotmail.com
tai 050 5226282
Temppujumpassa harjoitellaan kehonhallintaa ja
perusliikuntataitoja, opitaan yhdessäoloa sekä
koetaan onnistumisen elämyksiä leikin kautta.
Lasten tulisi pärjätä tunneilla ilman huoltajaa.

Kesäkokous 6.8.2017 klo 12.00
käsitellään

säätöjen

Pienpetojen saalisilmoitukset viimeistään 4.8.2017 klo
17.00 mennessä sihteerille.
Kokouksen jälkeen jäsenten välinen haulikkokilpailu.
Johtokunta

DANCEMIX
Yli 13 –VUOTIAILLE
Keskiviikkoisin 23.8.2017 alkaen
klo 14.00–14.50
Kartanon koululla
Ohjaajana Satu Mononen
Järjestää MLL:n Ypäjän yhdistys
Osallistumismaksu: jäsenet 55€/12 kertaa
muut 75€/12 kertaa
Ilmoittautumiset:
henna.linnala@hotmail.com
tai 050 5226282
DANCEMIX-tunneilla tehdään
helppoja tanssisarjoja,
eri tanssilajeihin tutustuen.
Jokainen pääsee
bailaamaan omalla tyylillään!

Hirvieläinkokous
perjantaina 25.8.2017 klo 19.00 Ypäjänkylän seurojentalossa.
Käsitellään hirvieläinmetsästystä koskevat asiat.
Henkilökohtainen osallistuminen tai valtakirja jos
edustaa toista henkilöä
Metsästykseen tarvittavat luvat ja osanottomaksut
oltava mukana
Johtokunta

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry.

Ypäjän Riistamiehet ry
ampumaradalla
määräämät asiat.

Ypäjän Riistamiehet ry

Ypäjän Karjalaisseura ry

KUTSUU SAUNAILTAAN

Caissaniemeen maanantaina 7.8.2017. Sauna lämpimänä klo 17.00 alkaen. Kahvia ja makkaranpaistoa.
Kimppakyydein meno.
Tule siekii!

ELÄKELIITON

Syyskuun tapahtumia
Päiväpiiri tiistaina 12.9. kello 13.00 veteraanituvalla
Naistenpiiri tiistaina 19.9. kello 13.00 veteraanituvalla

VIELÄ PAIKKOJA JÄLJELLÄ!

Teatteriretki 2.9.2017 Helsinkiin Taivallahden kesäteatteriin katsomaan TUKKIJOELLA -esitystä sekä
Tuusulaan LOTTAMUSEOON. Lounas museolla,
teatterilla kahvit. Ilmoita mahdolliset ruoka-allergiat
etukäteen.
Auto lähtee Loimaalta ajaa Ypäjänkylän kautta
Ypäjän seurakuntakodille josta jatketaan klo 9.00.
Retken hinta 55 e (30 lähtijää)
TERVETULOA MUKAAN!
Ilmoittautumiset Sinikka Suonpää 15.8.2017
mennessä puh. 0500 503 640

Tuomas Venäläinen RX järjestää bussikuljetuksen
Rallicrossin SM osakilpailuun Kouvolaan lauantaina 23.9.
Matkan hinta on 35 e ja se sisältää edestakaisen kuljetuksen
reitiltä Ypäjä – Jokioinen – Forssa sekä pääsylipun tapahtumaan.
Aikataulu on seuraava: Ypäjä Op 06.00, Jokioinen Neste
06.20, Forssa Autokeidas 06.35. Paluulähtö noin klo. 17.30.
Tule mukaan kannustamaan paikallista kuljettajaa!
Sitovat
ilmoittautumiset
tekstiviestillä
0445782771/
Hämäläinen

joukkueen perustamiseen. Joukkuepelaajan tulee olla jäsen.

tiistaisin 16:30Ͳ17:30 ja torstaisin 16:30Ͳ17:30
Syyskausi 5.9.2017Ͳ
30€ / joukkuepelaajat sekä ei jäsenet
25€ / harrastejäsen
Ohjaaja: Mirka KaunistoͲVuorentausta ja Pasi Paloposki

Elokuu / 2017
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Sukulaiset, ystävät ja kylänmiehet

En juhli 1.10.2017. Mikäli mahdollisesti haluat muistaa minua, voit tehdä lahjoituksesi treenikämppäni
kunnostukseen Ypäjä OP FI43 553 902 1000 1904.
Jukka Kosunen, Posio

Liikuntatapahtumia

Yllätyksen liikuntatarjontaa Pertunkaaressa

KAVERIVALMENNUS

esim. Kaveruksille tai pariskunnille

Omatoimiharjoittelu 1 ja 2

Omatoimista lihaskuntoharjoittelua (liikkuvuus, kestävyys ym., EI pallopelejä!)
maanantaisin 17:00Ͳ18:30 ja lauantaisin 10:00Ͳ11:30
Syyskausi 14.8. –18.12.2017
1 x vko 20€ / jäsen
2 x vko 40€ / jäsen

40€ / ei jäsen
60€ / ei jäsen

Vuorovastaavat: Johanna Sirviö ja Elina Kauranen

Aikuisten salibandy

Kuntoliikuntapohjaista pelaamista sisäpelikentällä Ͳ01 synt. ja vanhemmille

maanantaisin 19:30Ͳ21:00 ja keskiviikkoisin 20:00Ͳ21:30
Syyskausi 14.8. –20.12.2017
40€ / jäsen

Haluatko parantaa kuntoasi ja keventää oloasi?
Liikkua kaverin kanssa?

60€ / ei jäsen
Vuorovastaava: Mikko Hokka

Nauttia raikkaasta ilmasta?
Muuttaa elämäntapojasi ja voida hyvin?

Lasten salibandy (Ͳ08Ͳ 05 synt.)

Tämä on juuri teille tarkoitettu.
3kk intensiivinen kaverivalmennus esim. Kavereille,
pariskunnalle jotka haluavat liikkua
yhdessä ja parantaa (työ)hyvinvointiaan ja motivoida
toinen toisiaan liikunnan ja
yhdessä olon kautta.

Syyskausi 6.9. –20.12.2017

Kaverivalmennus pitää sisällään;
– kuntotestit,
–a
 lku-ja loppumittaukset,
– henkilökohtainen ruokavaliosuunnitelma sekä kotitreeniohjelma kaverin kanssa
–6
 treeniä / 3kk)
– s ähköpostitukipalvelu koko valmennuksen ajan

Kuntoliikuntapohjaisia harjoituksia ja pelaamista sisäpelikentällä

keskiviikkoisin 17:00 Ͳ18:30
25€ / jäsen
45€ / ei jäsen
Ohjaaja: Tiitus Salonen

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.

YPÄJÄN YLLÄTYKSEN JUMPPATARJONTA PERTUNKAARESSA
21.8.–21.12 2017
MAANANTAISIN:

KESKIVIIKKOISIN;

Syyskausi 4.9 Ͳ 18.12.2017
20€ / jäsen
40€ / ei jäsen
Ohjaaja: Eetu Niemi

Sulkapallo

Ryhmäliikunnanohjaaja, Personal Trainer
Annika Määttänen
046-9625976
personal.trainer@ypajanyllatys.fi

keskiviikkoisin 18:30Ͳ20:00

(alle 15Ͳvuotiaat 15Ͳvuotta täyttäneen seurassa)
Syyskausi 16.8.Ͳ20.12.2017 



20€ / jäsen



10€ / jäsen 15 v ja nuoremmat


40€ / ei jäsen
Vuorovastaava: Turo Järvelä



Judo

Judo on harrastajamäärältään maailman suurin kamppailulaji . Peilisalissa kaikenikäisille.

tiistaisin 18:00Ͳ19:30
Syyskausi 5.9. –19.12.2017

Hinnat sisältävät ALV 24 %

Ohjaaja: Mirka KaunistoͲVuorentausta

Kuntoliikuntapohjaista lentopalloa sisäpelikentällä Ͳ2001 synt. ja vanhemmat

maanantaisin 18:30Ͳ19:30

YPÄJÄN YLLÄTYKSEN
TARJOAMAT PT-PALVELUT

20€ / jäsen
40€ / ei jäsen



Tenavien salibandy (Ͳ11Ͳ 09 synt.)
Kuntoliikuntapohjaisia harjoituksia ja pelaamista sisäpelikentällä

Omatoimista sulkapalloa sisäpelikentällä kaikille.

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

tiistaisin 16:30Ͳ17:30

AAMUJUMPPA klo 10.00–11.00: Tunti sopii kaikille
niin ensikertalaisille kuin konkareillekkin, tunnilla jokainen tekee oman kuntotasonsa mukaan. Tunnin teema
vaihtuu 3–4 vko välein. Tunneilla käytetään keppejä,
käsipainoja, kuminauhoja ja steplautaa jne. osana
lihaskuntoharjoitelua mahdollisimman monipuolisesti.
Tunti pidetään peilisalissa.
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.
KAHVAKUULAMIX 1 klo 18.00–19.00: Tunti sopii
kaikille niin ensikertalaisille kuin konkareillekkin, tunnilla jokainen tekee oman kuntotasonsa mukaan. Tunnin teema vaihtuu 3–4 vko välein. Tunnilla käytetään
kahvakuulaa osana lihaskuntoharjoittelua mahdollisimman monipuolisesti.Tunti pidetään peilisalissa. *
KAHVAKUULAMIX 2 klo 19.00–20.00: Tunti sopii kaikille niin ensikertalaisille kuin
konkareillekkin, tunnilla jokainen tekee oman kuntotasonsa mukaan.
Tunnin teema vaihtuu 3–4 vko välein. Tunnilla käytetään kahvakuulaa osana lihaskuntoharjoittelua
mahdollisimman monipuolisesti. Tunti pidetään peilisalissa. *

Valmennuksen hinta; 260€ / hlö/ 3kk

1. RUOKAVALIO
70 €
(sis. Ruokapäiväkirjan pito, opastus, lisäravinteet)
2. KUNTOSALIOHJAUS 60 min
60 €
(sis. Henkilökohtaisen kuntosalitreeniohjelman,op
astus)
3. KUNTOSALIOHJELMAN PÄIVITYS
30 €
4. RUOKAVALIO & KUNTOSALIOHJAUS 60 min
110 €
5. 3 KK / 6 KK / 12 KK
VALMENNUSPAKETIT;
370 € / 650 € /1100 €
(sis. Alku- ja loppumittaukset sekä kuntotestit,sali
treeniohjelman,ruokavalion, sähköpostitukipalvelu
koko valmennus paketin ajan, yhteistreenejä/ tapaamisia)
– 3kk – 6 tapaamista/treeniä
– 6kk – 12 tapaamista/treeniä
– 12kk – 16 tapaamista/ treeniä
6. LISÄTAPAAMINEN/TREENI/OHJAUS
50 €
valmennuspaketin yhteydessä
7. P
 ORUKALLA KUNTOONPIENRYHMÄVALMENNUS
4–6 hlö (sis. Alku-ja loppumittaukset sekä kuntotestit,
ruokavalio, henkilökohtainen kotitreeniohjelma,
1 krt / vko tapaaminen/treeni,
sähköpostitukipalvelu)
150 €/ hlö / 3kk
8. KAVERIVALMENNUS
( sis. Alku- ja loppumittaukset, sekä kuntotestit,
kotitreeniohjelman yhdessä kaverin kanssa, henk.
koht. ruokavalion, sähköpostitukipalvelu koko valmennus paketin ajan, 6 yhteistreenejä/
tapaamisia)
260 € / hlö / 3kk
9. K
 UNTOSALIOHJAUS RYHMÄLLE 60 min
(max.8 hlö)
10 € / hlö
Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Monipuolista harjoittelua sekä pelaamista sisäkentällä.
Syyskausi 5.9.Ͳ12.12.2017

Ͳ02 synt. ja nuoremmat maksu puoleen hintaan!

UUTTA!!!

Lentisharkat (Ͳ11Ͳ09 synt.)



15€ / jäsen
35€ / ei jäsen

Ohjaaja: Pertti Helander

Aikuisten lentopallo (päivävuoro)

tiistaisin 10:00Ͳ12:00 ja perjantaisin 10:00 Ͳ12:00
Syyskausi 15.8.Ͳ19.12.2017



20€ / jäsen
40€ / ei jäsen

Vuorovastaava: Pertti Helander 



Aikuisten lentopallo (iltavuoro )

Kuntoliikuntapohjaista lentopalloa sisäpelikentällä Ͳ2001 synt. ja vanhemmat
tiistaisin 19:30Ͳ21:00
Syyskausi 5.9. –19.12.2017

20€ / jäsen


40€ / ei jäsen
Vuorovastaava: Pasi Paloposki

Lentopallo CͲDͲikäiset (Ͳ06Ͳ03 synt.)

Monipuolista lentopallon harjoittelua sekä pelaamista sisäpelikentällä. Mahdollisuus
joukkueͲtoimintaan yhteistyössä Kosken Kaiun kanssa. Joukkuepelaajan tulee olla jäsen.

tiistaisin 17:30Ͳ19:30
Syyskausi 15.8.Ͳ19.12.2017

10€ / jäsen


40€ / ei jäsen 

20€ / jäsen (harraste)
Ohjaaja: Mirka KaunistoͲVuorentausta ja vaihtuvat ohjaajat


Lentopallo EͲikäiset (Ͳ08Ͳ07 synt.)
Monipuolista lentopallon harjoittelua sekä pelaamista sisäpelikentällä. Mahdollisuus
joukkueͲtoimintaan. Joukkuepelaajan tulee olla jäsen.

tiistaisin 15:15Ͳ16:30 torstaisin 17:30Ͳ19:00
Syyskausi 17.8.2017Ͳ

40€ / joukkuepelaaja sekä ei jäsenet

30€ / harrastejäsen
Valmentaja: Mirka KaunistoͲVuorentausta


Lentopallo FͲikäiset (Ͳ11Ͳ09 synt.)
Monipuolista lentopallon harjoittelua ja pelaamista sisäpelikentällä. Mahdollisuus
joukkueen perustamiseen. Joukkuepelaajan tulee olla jäsen.

tiistaisin 16:30Ͳ17:30 ja torstaisin 16:30Ͳ17:30
Syyskausi 5.9.2017Ͳ
30€ / joukkuepelaajat sekä ei jäsenet
25€ / harrastejäsen
Ohjaaja: Mirka KaunistoͲVuorentausta ja Pasi Paloposki


Lentisharkat (Ͳ11Ͳ09 synt.)
Monipuolista harjoittelua sekä pelaamista sisäkentällä.

tiistaisin 16:30Ͳ17:30

TOIMINNALLINEN KAHVAKUULA klo 18.00–
19.00: Tunti sopii kaikille niin ensikertalaisille kuin
konkareillekkin,tunnilla jokianen tekee oman kuntotasonsa mukaan. Tunnin teema vaihtuu 3–4 vko välein. Tunnilla käydään kahvakuulailun perusliikkeitä ja
tekniikoita läpi ( esim. etuheilautus yms.). Tunnille voi
tuoda omia kuulia mukaan. Tunnit pidetään pääsääntöisesti ulkona,mutta sateen sattuessa 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.

TORSTAISIN;

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

23.8 alkaen
KESKIVIIKKOISIN;

YPÄJÄN KUNTA JÄRJESTÄÄ

TOIMINNALLINEN KAHVAKUULA 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 käydään kahvakuulailun perusliikkeitä ja
tekniikoita läpi ( esim. etuheilautus yms.). Tunnille voi
tuoda omia kuulia mukaan. Tunnit pidetään pääsääntöisesti ulkona,mutta sateen sattuessa 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.
Tunnille pitää vähintään 5 hlö
osallistua jotta tunti toteutuu.

PORUKALLA KUNTOON –
Pienryhmävalmennus
Pienryhmävalmennusta
esim. TYKY-porukalle tai kaveriporukalle.
Haluatko parantaa kuntoasi ja keventää oloasi?
Liikkua porukassa?
Nauttia raikkaasta ilmasta?
Muuttaa elämäntapojasi ja voida hyvin?
Tämä on juuri sinulle tarkoitettu.
3 kk intensiivinen pienryhmävalmennus esim. Kaveriporukalle, Työporukalle jotka haluavat liikkua yhdessä
ja parantaa (työ)hyvinvointiaan ja motivoida toinen
toisiaan liikunnan ja yhdessä olon kautta.
Valmennuspaketti 4–6 hlö porukalle sis;
– kuntotestit,
– alku-ja loppumittaukset,
– henkilökohtainen ruokavaliosuunnitelma sekä kotitreeniohjelma
– 1krt/vko yhteistreenit. (12 treeniä/3kk)
– sähköpostitukipalvelu
Valmennuksen hinta 150€/hlö/ 3kk
Jos olet motivoitunut, periksiantamaton ja innostunut
saat takuulla vastinetta rahoillesi.
Ota rohkeati yhteyttä niin sovitaan tapaaminen porukallenne!
Tehdään juuri teidän porukalle sopiva treenipaketti.
Ryhmäliikunnanohjaaja, Personal Trainer
Annika Määttänen
046 962 5976
personal.trainer@ypajanyllatys.fi

Yhteystiedot
045 236 3136 / Liikuntavastaava
Avaintunnisteiden haku ja palautus, peiliͲ, palloiluͲ ja kuntosalin
varaukset, liikuntavälineiden vuokraukset, liikuntatoimintaan liittyvät
tiedustelut, toiveet sekä kehitysehdotukset. KAIKKI LENTOPALLOON
LIITTYVÄT ASIAT LENTOPALLOJAOSTON PUHEENJOHTAJALLE!

Huomio! Laskutukseen, iltabingoon, kuntosalin avaintunnisteisiin
sekä käyttöoikeuksiin liittyvät yhteydenotot 045 235 6212
tai toimisto@ypajanyllatys.fi
Liikuntavastaava
Kiinteistövastaava Tapio Ahonen

liikuntavastaava@ypajanyllatys.fi
kiinteistovastaava@ypajanyllatys.fi

Bingovastaava  

bingovastaava@ypajanyllatys.fi

Taloudenhoitaja 

taloudenhoitaja@ypajanyllatys.fi

Mediavastaava Virve Saarikoski

mediavastaava@ypajanyllatys.fi

Lentopallojaoston Pj. Anu Poso

lentopallojaosto@ypajanyllatys.fi

Hallituksen Pj. Keijo Vuorentausta

puheenjohtraja@ypajanyllatrus.fi

Mirka KaunistoͲVuorentausta/Riikka Lähdemäki

045 664 9221 / Hallituksen Pj Keijo Vuorentausta.
Hallituksen ja yhdistyksen yleisen kokouksessa käsiteltäviksi
haluttavat asiat, haastattelupyynnöt sekä muille kuulumattomat asiat.
Postiosoite: Ypäjän Yllätys ry
Pertuntie 5
32100 Ypäjä

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
TORSTAINA 10.8.2017
Lähtö Ypäjän torilta klo 10.00 ja
paluu Forssasta noin klo 12.30.
Matkan hinta on 11 euroa/ henkilö.
Forssassa taksi ajaa kauppakeskuksiin
(Prisma, Citymarket) ja tarpeen mukaan
Forssan keskustaan.
Ilmoittautuminen asiointimatkalle:
Taksi Tuomas Sirén puh. 040-757 5833.

IKÄIHMISILLEOHJAUSTA JA NEUVONTAA

Palveluohjauksen päällikkö Marjatta Palojärvi tavattavissa Ypäjän
kunnantalolla klo 12–15 seuraavina aikoina
ma 21.8. klo 12–15
ma 18.9. klo 12–15
ma 16.10. klo 12–15
ma 13.11. klo 12–15
ma 11.12. klo 12–15
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

YPÄJÄN LUOTTAMUSHENKILÖT + LAUTAKUNNAT
NIMI, luottamustehtävät

Aaltonen Jukka kunnanvaltuusto vj., rakennuslautakunta
vj., kiinteistötoimitusten uskottu mies. Ahonen Tapio kunnanvaltuusto II vpj. Airo Sari
tarkastuslautakunta vj., rakennuslautakunta. Alanko Johanna
kunnanvaltuusto vj., tekninen
lautakunta. Alanko Matti kunnanvaltuusto, kunnanhallitus I
vpj., vaalilautakunta vpj. Ankelo
Anna-Katariina kunnanhallitus
vj., sivistyslautakunta. Haavisto Silja rakennuslautakunta vj.
Hartelin Elina sivistyslautakunta vj. Heikkilä Outi rakennuslautakunta vj., sivistyslautakunta
vj. Heikkilä Piia tekninen lautakunta vj., sivistyslautakunta.
Heikkilä Markku keskusvaalilautakunta. Heinänen Kaarina
keskusvaalilautakunta vj. Hepomaa Jari kunnanvaltuusto pj.
Herd Pirkko kunnanvaltuusto
vj., kunnanhallitus. Hietamäki
Maurits rakennuslautakunta vj.
Hirvonen Elina kunnanvaltuusto vj., kunnanhallitus vj., sivistyslautakunta vj. Hollo Markus
kunnanvaltuusto vj., rakennuslautakunta vj., tekninen lautakunta vj., keskusvaalilautakunta
pj., kiinteistötoimitusten uskottu
mies. Hyrsylä Jukka kunnanvaltuusto vj., rakennuslautakunta. Hämäläinen Teija sivistyslautakunta vj. Jaakkola Sampsa
kunnanvaltuusto, kunnanhallitus
vj., sivistyslautakunta pj., vaalilautakunta vj. Jokio Mirja
kunnanvaltuusto, kunnanhallitus
vj., rakennuslautakunta vj., sivistyslautakunta. Jussila Tanja
kunnanvaltuusto vj. KantonenHeikkilä Heli kunnanvaltuusto
vj., tekninen lautakunta. Kaunela Olii-Pekka kunnanvaltuusto,
kunnanhallitus vj., rakennuslautakunta vpj., sivistyslautakunta
vj., kiinteistötoimitusten uskottu mies. Kouva Outi keskusvaalilautakunta vj. Kähkönen
Kalle kunnanvaltuusto vj., sivistyslautakunta, kiinteistötoimitusten uskottu mies. Käpylä
Taneli kunnanvaltuusto I vpj.,
tarkastuslautakunta vj. Laine
Päivi kunnanvaltuusto, kunnanhallitus. Laine Timo rakennuslautakunta pj. Lehtinen Hannu
kunnanvaltuusto vj., tekninen
lautakunta vj. Lehtinen Miika
tekninen lautakunta vj. Leppälahti Kari keskusvaalilautakunta vj. Leppälahti Markku kunnanvaltuusto, kunnanhallitus.
Leppänen Keijo kunnanvaltuusto, sivistyslautakunta, vaalilautakunta vj. Levander Riina
rakennuslautakunta. Levomäki

Heikki kunnanvaltuusto, kunnanhallitus vj., tekninen lautakunta vpj., sivistyslautakunta vj.
Lipponen Pirkko kunnanvaltuusto vj., tarkastuslautakunta.
Lundström Juha kunnanvaltuusto, tarkastuslautakunta pj.,
keskusvaalilautakunta. Lyytinen Kirsi kunnanvaltuusto vj.,
sivistyslautakunta vj. Lösfstedt
Terhi keskusvaalilautakunta vj.
Mäenpää Juha kunnanvaltuusto vj., sivistyslautakunta vpj.
Mäkeläinen Markku keskusvaalilautakunta vj. Mäntynen
Jenni kunnanvaltuusto, tarkastuslautakunta vj., kiinteistötoimitusten uskottu mies. Nevalainen Tommi keskusvaalilautakunta vj. Nieminen Veikko
tekninen lautakunta vj. Oja Vesa
kunnanvaltuusto. Ojala Tomi
kunnanvaltuusto vj., tekninen
lautakunta vj. Paija Hannu
kunnanvaltuusto vj., tekninen
lautakunta, sivistyslautakunta
vj. Paloposki Jouni kunnanvaltuusto vj., rakennuslautakunta
vj., keskusvaalilautakunta vj.
Palonen Pirjo-Riitta kunnanvaltuusto, tekninen lautakunta
pj., vaalilautakunta pj. Poso Anu
keskusvaalilautakunta vj. Pyykkö Riitta keskusvaalilautakunta
vpj. Reittonen Tero kunnanvaltuusto vj., tekninen lautakunta.
Romu Susanna kunnanvaltuusto, kunnanhallitus vj., sivistyslautakunta, kiinteitsötoimitusten
uskottu mies. Ruusiala Maarit
kunnanvaltuusto vj., sivistyslautakunta. Rämö Jari kunnanvaltuusto, tarkastuslautakunta
vpj. Saarikoski Virve kunnanvaltuusto, tarkastuslautakunta,
rakennuslautakunta. Saastamoinen Markku kunnanvaltuusto,
kunnanhallitus pj., vaalilautakunta. Salmi Suvi kunnanvaltuusto vj., tarkastuslautakunta.
Schulman Nina sivistyslautakunta vj. Seppä Kristiina kunnanvaltuusto vj., tekninen lautakunta vj. Simola Veijo keskusvaalilautakunta vj. Suonpää
Simo keskusvaalilautakunta vj.
Tasala Marjatta keskusvaalilautakunta vj. Tikka Jenni tarkastuslautakunta vj. Tuominen
Marja keskusvaalilautakunta vj.
Vanne Hilkka tarkastuslautakunta vj., keskusvaalilautakunta.
Varjorinne-Mäkeläinen Janika kunnanvaltuusto, kunnanhallitus II vpj., vaalilautakunta vj.
Vähämäki Mikko kunnanvaltuusto vj., rakennuslautakunta.
Väisänen Ari tekninen lautakunta. Vääri Anni kunnanvaltuusto, kunnanhallitus.

LUKUVUOSI 2017–2018

Ypäjän kunnan peruskouluissa ja esikoulussa
alkaa tiistaina 15.8.2017:
Kartanon koulu klo 9.00
Levän ja Perttulan koulut klo 9.00 – 13.00
Ypäjänkylän koulu klo 8.30 – 12.15
esikoulu klo 9.00 – 13.00
Ensimmäisen koulupäivän kuljetusaikataulua voi tiedustella
to 10.8. tai pe 11.8. koulutoimistosta puh. 02 7626
5261.

LUKUVUODEN 2017–2018
TYÖ- JA LOMA-AJAT
peruskouluissa ja esikoulussa
Syyslukukausi
Syysloma (vko 42)
Kevätlukukausi
Talviloma (vko 8)
Pääsiäisloma		
Lomapäivä		

ti 15.8. – to 21.12.2017
ma 16.10. – su 22.10.2017
ti 2.1. – la 2.6.2018
ma 19.2. – su 25.2.2018
pe 30.3. – ma 2.4.2018
ma 30.4.2018

Lisäksi peruskouluissa on yksi lauantaityöpäivä
lukuvuoden aikana.

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
ma
ti
ke
to
pe

klo
klo
klo
klo
klo

13–19
13–19
13–16
13–19
13–16

YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA
Ypäjänkyläntie 951, 32140 Ypäjä as,
puh. 050 562 6301

AUKIOLOAJAT
ti
ke

klo 17–19
klo 10–12

DIGITOINTILAITTEET

Louna-kirjastojen kiertävät digitointilaitteet ovat Ypäjän kirjastossa elo- ja syyskuun. Saat muutettua
vanhat VHS-kotivideosi dvd-levyiksi helposti ja lähes
ilmaiseksi: laitteiden käyttö on maksutonta, mutta
levyt pitää hankkia itse. Varaa opastus- ja digitointiaikasi kirjastosta!

PERTUN PÄIVÄT

Pertun päiviä vietetään tänä vuonna koko viikko
14.–20.8. Paljon ohjelmaa kaikenikäisille, tulkaa mukaan! Ohjelmalehtiset jaossa palvelupaikoissa edellisellä viikolla.

PERTUN PÄIVIEN PALAUTEPALAVERI

Pertun päivien palautteet heti tuoreeltaan maanantaina 21.8. kello 17.30 alkaen kirjastossa.
Tervetuloa!

ELOKUUN NÄYTTELYT

Anja Christerssonin maalauksia koko elokuun ajan.
Valokuvia viime kesän Mansikista, lasten maatalousnäyttelystä 1.–18.8.
Seitsemän veljeksen villasukkanäyttely 2.–18.8.

LUKUPIIRI

Lukupiiri on kesätauolla ja kokoontuu taas sunnuntaina 10.9. kello 17 – 19 pääkirjaston näyttelytilassa.
Luemme Suomi100-vuoden kunniaksi 1950-luvun
teoksia. Käsityönkin voi ottaa mukaan. Kahvitarjoilu.

LIIKUNTAVÄLINEITÄ KIRJASTOSTA

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

