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YPÄJÄN
TAKSI

Puh. (02) 727 1180

Haketusta sopivasti
Haketuspalvelu Laaksonen

puh. 0400 823 977 ✚  RASKAS KALUSTO
✚  MAATALOUSKALUSTO
✚  KATSASTUSHUOLLOT
✚  ILMASTOINTIHUOLLOT
✚  RENKAAT JA RENGASTYÖT
 HENKILÖ- JA PAKETTIAUTOIHIN

PUHELIN:

045 134 0504

HUOLLOT JA
KORJAUS
VARAOSA- JA 
TARVIKEMYYNTI

WWW.RASKASTEKNIIKKA.FI

JL RASKASTEKNIIKKA OY
UOTILANTIE 14, 32100 YPÄJÄ

Kuivaa ja tuoretta  
KOIVUKLAPIA  
kotiin toimitettuna.  

Tiedustelut Pasi Uusitalo  
puh. 040 709 2482 tai  

pasi.uusitalo@pp.inet.fi.

  

Tietokoneiden korjaus ja päivitys

atk-huolto.net
045 2244646
Onkijoenperäntie 36, Ypäjä

Ypäjäläisille lapsille vapaa-aikatoimi järjestää  
ILMAISEN KULJETUKSEN TALVIKSEEN 

Tiistaina 20.2. lähtö klo 8.20 Perttulan koululta,  
Ypäjänkylän kautta kohti Loimaata…

Ja paluu samaa reittiä tapahtuman jälkeen. 
Ilmoittaudu kyytiin (sopii 16 henkilöä)  
14.2. mennessä 050 4339002 /Riina

järj. vapaa-aikatoimi

TALVILOMAN ALOITUSREISSU KOULULAISILLE!!
Ma 19.2.2018 pääsis uimaan Loimaan Vesihoviin  

ilmoittautumisen vaivalla ja  
kustantamalla itse sisäänpääsyn uimahalliin.  

Lähtö klo 11.30 Pysäkin paikalta,  Ypäjänkylän kautta… 
Paluu noin klo 14.45. Mukaan mahtuu 16 ensimmäistä!

Ilmoittaudu 050 4339002 /Riina 14.2 mennessä
järj. vapaa-aikatoimi
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Ypäjän seurakunnan 
    toimintaa helmikuussa

Seurakunnan asiat

kirkkoherra  
Vesa Parikka

Seurakunnan asiat

kirkkoherra  
Vesa Parikka

Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän seu-
rakunnan julkaisema tiedotus-
lehti Ypäjän kunnan asukkaille.

44. vuosikerta.

Lehden suurin vastuu ilmoituk-
sen julkaisemisessa sattunees-
ta virheestä on ilmoituksen 
hinta.

Päätoimittaja:
Sisko Nurminen

Sivunvalmistus:
Pirkanmaan Lehtipaino Oy

Toimituksen osoite:
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5214
fax. (02) 767 7214

ILMOITUSHINNAT
Etusivun alaosa 
0,75 €/ pmm + alv 

Takasivu
0,75 €/ pmm + alv 

Muu osa lehteä 
0,50 €/ pmm + alv 
Etusivun yläosan
suuri ilmoitustila
(6 palstaa x 170 pmm)
500 € + alv

Määräpaikkakorotus
0,10 € / pmm + alv

Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta

TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta

Tilaukset kotimaahan ja 
ulkomaille

30 € / vuosikerta + alv 10 %

TILAUSOSOITE
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214

ISSN 1237-2528

Ypäjän kunta
Toimistot avoinna
ma–ke 9.00–15.00
to 9.00–17.00
pe 9.00–14.30
puh. vaihde (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214

Ypäjän seurakunta
Papalintie 1 B 13
32100 Ypäjä
puh. (02) 767 3108
fax. (02) 767 3081

Kirkkoherranvirasto avoinna
ma, ke, to klo 9.00–12.00
ti ja pe suljettu

Diakoniatoimisto avoinna
ke klo 10–11.30, to klo 15–16.00
puh. 040 553 6362

PAINOPAIKKA
Pirkanmaan Lehtipaino Oy

Toukokuun Ypäjäläinen ilmestyy 
torstaina 5.5.2016. Lehteen 
tarkoitettu aineisto on toimitet-
tava kunnantalolle 26.4.2016 
klo 12.00 mennessä.
 
Kesä-heinäkuun 2016 Ypäjäläinen 
ilmestyy 2.6.2016.
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Ypäjän kunta
Toimistot avoinna
ma–ke 9.00–15.00
to 9.00–17.00
pe 9.00–14.30
puh. vaihde (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214
email: kunta@ypaja.fi

Päätoimittaja: 
Maarit Anttila

Maaliskuun Ypäjäläinen ilmestyy 
28.2.2018.  Lehteen tarkoitettu 
aineisto on toimitettava kunnan-
virastoon viimeistään maanan-
taina 19.2.2018 klo 15.00. 
Huhtikuun 2018 Ypäjäläinen  
ilmestyy 28.3.2018.

To 1.2. klo 18 Laulusiskot srk-kodilla
Pe 2.2. klo 18 Nuortenilta sumpussa
Su 4.2.  klo 10 Nallekirkko Parikka, Saukkola, Moisander. Yhteisvastuu keräyksen aloitus. 

Yhteisvastuuhiihto Tolmin laavulle klo 12-15. Perillä pientä purtavaa, yhteistä laulua 
ja pikku tehtäviä

Ti 6.2. klo 18 Kokkis-kerho Kartanon koululla
Ke 7.2. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
 klo 13 Palvelukeskushartaus
 klo 16 Veisuu Veljet srk-kodilla
To 8.2. klo 11 Kultaisen väen kerho srk-kodilla
 klo 18 Kirkonkylän Kinkerit srk-kodilla
Pe 9.2. klo 18 Isoskoulutus sumpussa
Su 11.2. klo 10 Messu Parikka, Saukkola. 
 klo 10-15 Rippikoulupäivä
 klo 17 Urkukonsertti kirkossa, Marko Hakanpää, vuoden kanttori
Ti 13.2. klo 12 Ypäjänkylän Diakoniapiiri Seuraintalon takkatuvassa
 klo 18 Kokkis-kerho Kartanon koululla
Ke 14.2. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
  klo 17 Vapaaehtoisten kiitosruoka srk-kodilla. Ilmoittautuminen ke 7.2. mennessä 

Terhille p.040 553 6362 tai kirkkoherranvirastoon p.02 767 3108
To 15.2. klo 18 Laulusiskot kirkossa
 klo 18.30 Rauhanyhdistyksen seurat srk-kodilla
Pe 16.2. klo 18 Nuorten ilta sumpussa
Su 18.2. klo 10 Sanakirkko Parikka, Saukkola
 klo 12 Kinkerit Sirpa ja Erkki Kirkkola, os. Uitontie 283 
 Viikolla 8 Talviloma päiväkerhossa.
Ti 20.2. klo 18 Siionin Kannel lauluilta srk-kodilla
Ke 21.2. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
 klo 16 Veisuu Veljet srk-kodilla
To 22.2. klo 11 Kultaisen väen kerho srk-kodilla
 klo 18 Lauluilta kaiken ikäisille srk-kodilla
Su 25.2. klo 10 Messu Erkki Vappula, Saukkola
 klo 12 Kinkerit Ypäjänkylän Seuraintalo
Ti 27.2. klo 18 Kokkis-kerho Kartanon koululla
Ke 28.2. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
 klo 18.30 Huldan mökillä seurat, os. Suorannantie
To 1.3. klo 18 Laulusiskot srk-kodilla
Pe 2.3. klo 18 Isoskoulutus sumpussa

YPÄJÄNKYLÄN DIAKONIAPIIRI
Laskiaistiistaina 13.2.  

Seuraintalon takkahuoneessa klo 12.00.  
Tuo mukanasi jotakin mieltä lämmittävää  

yhteiseen hetkeemme.  
Lämmitetään toisiamme!

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

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

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

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

YHTEISVASTUUKERÄYS 
alkaa maassamme 4.2.2018.

Yhteisvastuu torjuu nälkää ja köyhyyttä.  
Keräyksellä tuetaan taloudellisesti vaikeassa  

tilanteessa olevia ihmisiä Suomessa ja ulkomailla.  
Osallistu Yhteisvastuukeräykseen!

Yhteisvastuukonsertti 11.2. klo 17.00 Ypäjän kirkossa.
Konsertin pitää Vuoden kanttori ja  
veturinkuljettaja Marko Hakanpää. 

”Veturi” kulkee upeasti ja mahtavasti.  
Kannattaa tulla kuulemaan!  Ohjelma 10 €

Yhteisvastuuta jo vuodesta 1950. Katso: Yhteisvastuu.fi

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

KESKIVIIKKORUOKAILU
Ypäjän seurakuntakodilla keskiviikkoisin klo 11.30  

Lounaan hinta 4,00 €.
Tervetuloa toisten seuraan ja  

nauttimaan yhteisestä ateriasta.

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

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

ohjelma, lähtökahvit.  
Tarjoilusta peritään 5.00 €.

Omien työntekijöiden lisäksi kerhossa käy satunnaisvierai-
lijoita.
to  8.2.  Nyt on Viron vuoro juhlia.  

Terhi näyttää kuvia Virosta.
to 22.2.  Ilon kultajyviä etsimässä,  

TtL ja KT Heidi Kassara Tampereelta.
Tervetuloa mukaan vain kaikki, jotka vain päivällä pääsette.

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

Tulossa:
Su. 11.3 klo 15.00  Talvisodan päättymisen muistokonsertti 

seurakuntakodilla 
– Lauluja kohtalonvuosilta 1939 – 1945

–  Laulu- ja soittoryhmä Akaasta ja Kalvolasta,  
Director musices, hanuristi Ahti Järvelän johdolla.

– Puhe:  Korsurovasti Erkki Vappula
– Ohjelma ja kahvi – 10,00 € – Tervetuloa!

Ypäjän Kinkerit 2018:
• Kirkonkylä    To 8.2.2018 klo 18, srk-koti
• Varsanojan   Su 18.2.2018 klo 12 Kirkkola, Uitontie 283
• Ypäjänkylän  Su 25.2.2018 klo 12 seuraintalo
•  Kuusjoen-Mannisten  Su 11.3.2018 klo 16.30  

Tuottajaintupa, Koskentie 678
• Löytyykö kinkeripaikkaa Levä-Palikkala suunnalle?
Aihe: Valtakunta
– Virret: 574, 579, 603
– Raamatusta: 
 - - Toinen ja viides käsky kymmenestä. 
 - - Kuningas Hiskia (2 Aikakirja luku 32) 
 - - Taivasten valtakunta (Matteus 25:1-13)
–  Katekismus: Isä meidän –rukouksen loppu eli  

’…. sillä Sinun on valtakunta ja  
      voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.’

Konsertti Ypäjän kirkossa 
SU 11.2.2018 KLO 17.00 YHTEISVASTUUN HYVÄKSI

urkuri  Marko Hakanpää  
OHJELMA 10 e yhteisvastuun hyväksi

Järjestäjä: Ypäjän srk/ diakonia- ja musiikkityö
TERVETULOA!!
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Kuutamohartaus Huldan mökillä
Tervetuloa kuunvaloon laulamaan, juomaan noki- 

pannukahvit, kuulemaan vähän sanaa, katselemaan  
jätkänkynttilöiden loimotusta ja tapaamaan toisia.  
Kalevalan päivään sopii tietokilpailu Kalevalasta!

Keskiviikkona 28.2.2018 klo 18.30,
os.  Suorannantie. (Koskentie – Mannistentie –  

Suorannantie, tulet ohjaavat perille)

YPÄJÄN SRK/ Musiikkityö
Aloitetaan uusi vuosi laulellen!!!
LAULUILTA KAIKENIKÄISILLE (myös lapsiperheet) alk.  
to 22.2.  klo 18.00,    ke 14.3.  klo 18.00, 
to  5.4.  klo 17.00,    to   19.4.  klo 17.00,    ke 2.5.  klo 18.00,  
ke 23.5.  klo 17.00  kevään merkeissä. Jatkuen kesälauluin ...

 TERVETULOA MUKAAN!!!

KUOROTOIMINTA; Veisuu- veljet -lauluryhmä kaipaa lisää 
mieslaulajia, jotta ryhmä säilyy.  He esiintyvät ajoittain Lau-
lusiskojen ohella kirkossa ja srk-kodilla mm. Isänmaallisia 
lauluja laulellen. Tulethan rohkeasti mukaan iloiseen poruk-
kaan alk. ke 7.2. klo 16,   ke 21.2. klo 16,   to 8.3. klo 18 jne.
Laulusiskot harj. alk. to 15.2. klo 18 (kirkko),  to 1.3. klo 18, 
to 8.3. klo 18 yleensä srk-kodilla. 
Ypäjäläinen- lehdestä ja srk. nettisivuilta voitte lukea tar-
kemmista harjoitusajoista kuukausittain. 

Tervetuloa srk-kodille myös uudet laulajat!!
Tiedustelut lauluryhmistä kanttorilta 040 146 5274  

Tervetuloa 
Nalle kirkkoon 
Kynttilänpäivänä  
4.2.2018 klo 10.00  
Ypäjän kirkkoon. 
Tuo mukanasi oma nalle,  
jota saat silitellä ja  
hyppyytellä laulu- 
leikkien mukaan.

Virassa oleva Tasavallan pre-
sidentti avaa vuoden 2018 
Yhteisvastuukeräyksen Kynt-
tilänpäivänä 4.2. Yhteisvas-
tuukeräys on perinteinen 
kirkon ja kaikkien Suomen 
seurakuntien diakoniakeräys, 
jota on toteutettu maassamme 
vuodesta 1950 lähtien. Kerä-
yksen avulla tuetaan taloudel-
lisesti vaikeassa tilanteessa 
olevia ihmisiä kotomaassa ja 
ulkomailla. Paikallinen seu-
rakunta saa 20 % kotimainen 
diakonia  20 % ja kansainvä-
liseen diakoniaan 60 %. Kir-
kon diakoniarahaston kautta 
avustuksia myönnettiin maas-
samme vuonna 2016  yhden 
miljoonan euron edestä, yh-
teensä 900 kpl. 

Köyhyysriskiä  tuo: pieni-
tuloisuus, aineellinen puute ja 
kotitalouden vajaatyöllisyys, 
onnettomuudet, sairaudet, 
äkilliset elämänkriisitilanteet, 
ylivelkaantuminen, jotka taas 
johtavat siihen, että vaikeassa 
tilanteessa miettii ja tuskai-
lee: Maksanko esimerkiksi 
lääkkeet, vuokran vai ostanko 
ruokaa.

Nigeriassa, Jemenissä, So-
maliassa ja Etelä-Sudanissa 
on yli 20 miljoonaa nälänhä-
dän partaalla olevaa ihmistä, 
joista 1,4 miljoonaa lasta on 

välittömässä kuolemanvaa-
rassa aliravitsemuksen takia. 
61 % pakolaisista on alle 
18-vuotiaita. Yhteisvastuun 
teemana onkin tänä vuonna 
nälän ja köyhyyden torjumi-
nen. Kaikilla meillä on ko-
kemusta siitä, miltä tuntuu, 
kun nälkä vaivaa. Me voim-
me auttaa. Tietoa keräyksestä 
löytyy Yhteisvastuun netti-
sivuilta.

Omassa seurakunnassam-
me voimme auttaa esimer-
kiksi osallistumalla Vuoden 
kanttori ja veturinkuljettaja 
Marko Hakanpään YV-kon-
serttiin, joka on Ypäjän kir-
kossa sunnuntaina 11.2.klo 
17.00 ja josta mahdollinen 
tuotto tulee Yhteisvastuuke-
räyksen hyväksi. Suosittelen: 
Kannattaa tulla kuulemaan! 
”Veturi” kulkee upeasti ja 
mahtavasti.

Yhteisvastuukeräys saat-
taa tulla eteesi muillakin 
tavoilla, kirkossa ja kinke-
rikierroksella. Vappuaattona 
ma.30.4. seurakuntakodilla 
pidetään jälleen perinteinen 
YV-vapputempaus, jossa oh-
jelmaa riittää kaikenikäisille. 
Munkkikahvila toimii ja si-
maakin on saatavilla. Osallis-
tu Yhteisvastuukeräykseen!

Terhi

SYTY YHTEISVASTUULLE YPÄJÄN SEURAKUNNAN  
TILASTOTIETOJA VUODELTA 2017

• Kastettuja yhteensä 7 
• Kuolleita yhteensä 34 
• seurakuntaan muuttaneet 80
• seurakunnasta muuttaneet 77
• kirkkoon liittyneet 6
• kirkosta eronneet 23
• solmittuja avioliittoja yhteensä 7 
• joista kirkollisia vihkimisiä 2, ja siviilivihkimisiä 5 
• avioliiton kirkollinen siunaus - 
• avioeroja 6 

Ypäjän seurakunnan läsnäoleva väkiluku 31.12.2017 on 1941.
Väkiluku vähentynyt 41 henkilöllä vuodesta 2016.
Poissaolevan väestön väkiluku 31.12.2017 on 73.
Läsnä ja poissaoleva väestö yhteensä eli jäsenmäärä vuonna 
2017 on 2014.

Lyhyt analyysi tilastoista:
–  Kastettujen määrä on hyvin pieni. Liekö vuosiin näin 

pientä pienten joukkoa Ypäjällä! Seurakuntaan, kuten 
myös kuntaan muutti hieman enemmän kuin täältä 
pois. Hyvä näin! Kirkosta eronneita on aika paljon, 
liittyneitäkin jonkin verran. Avioeroja lähes sama kuin 
solmittuja avioliittoja. Arki ei ole siis helppoa. 

–  Seurakunnan jäsenmäärä laski 41 jäsenellä eli 2%. Jä-
senmäärä on selvässä laskussa. Näin ollen voi kysyä, 
millainen on Ypäjän seurakunnan tulevaisuus?

Vesa Parikka, kirkkoherra

Yhteisvastuukeräys
alkaa sunnuntaina 5.2.2018. 
Yhteisvastuuhiihto Tolmin  
laavulle klo 12–15.  
Perillä pientä purtavaa,  
yhteistä laulua ja pikku tehtäviä.
                    Ypäjän diakoniatyö

Kutsu  Ypäjän seurakunnan vapaaehtoistyössä 
viime vuonna toimineille

Ystävänpäivänä ke.14.2.klo 17.00.
Tarjoilujen vuoksi ilmoittautuminen 7.2. mennessä

Terhille p.040 553 6362 tai 
kirkkoherranvirastoon puh. 02 767 3108. 

Uusi vuosi on lähtenyt käyn-
tiin kuntamme strategian ta-
voitteiden toimeenpanemisel-
la. Nämä toimenpiteet koske-
vat niin peruskuntalaisia kuin 
kuntamme yrityksiä ja elinvoi-
maisuuden kehittämistä. Kun-
talaisille suunnatuista asioista 
voidaan mainita frisbee golf 
–radan suunnittelu ja toteutta-
minen, sekä uusille kuntalai-
sille helmikuussa järjestettävä 
tervetulokahvitus tehdyn val-
tuustoaloitteen pohjalta.

Yritysten toimintaedelly-
tysten osalta on tehty sopimus 
Jokioisten kunnan kanssa yri-
tysasiamiehen palveluiden os-
tamisesta. Omaan kuntaamme 
ollaan rekrytoimassa puoles-
taan viestintä- ja elinvoima-
suunnittelijaa mahdollisimman 
pian kevään aikana, jotta hän 
ehtii mukaan jo kesäkauden 
toiminnan suunnitteluun ja to-
teutukseen. 

Näiden henkilöiden avulla 
lähdemme kehittämään kun-
tamme elin- ja vetovoimaa 
yhdessä muiden seutukunnan 
kuntien ja toimijoiden kanssa. 
Kun puolet Suomen väestös-
tä asuu Rauma-Imatra –linjan 
alapuolella, on meilläkin hyvät 
mahdollisuudet saada kehitys-
käyrät ylöspäin, kunhan kes-
kitymme oikeisiin asioihin ja 

vahvuuksiimme. 
Elinkeinomahdollisuuksia 

lähdemme heti kehittämään 
aloittamalla Palikkalan asema-
kaavoituksen. Maa- ja metsä-
talousministerin asettama he-
vostalouden selvitysmies vie-
raili parin päivän ajan Ypäjällä 
ja naapurikunnissa tapaamassa 
alan toimijoita sekä kuntien ja 
maakunnan johtoa – tarkoi-
tuksena on varmistaa seudun 
mahdollisuudet kehittyä maan 
hevososaamisen keskittymänä 
ja hevosalan klusterina. 

Seutukunnan päättäjistä 
muodostettu seutuneuvosto 
kokoontui tammikuun puoli-
välissä. Sen ”isäntänä” toimii 
tänä vuonna Ypäjä, mikä tar-
koittaa, että kunnanvaltuus-
tomme puheenjohtaja Jari 
Hepomaa toimii neuvoston 
puheenjohtajana. Kokouksia 
pidetään kuitenkin vuoronpe-
rään eri kunnissa. Neuvostossa 
on keskusteltu mm.  SOTE- 
ja maakuntauudistuksen vai-
kutuksista ja vaikuttamisesta 
niihin, sekä tietenkin seutu-
kunnan elinvoimatekijöistä. 
Kanta-Hämeen kuntien kun-
nanhallitusten puheenjohtajat 
ovat myös jatkaneet keskinäis-
tä yhteydenpitoaan ja ottaneet 
paremman otteen mainittuihin 
uudistuksiin ja OmaHämeen 

kehittämiseen, jotta luottamus-
henkilöille välittyisi näistä tie-
to mahdollisimman hyvin.

Vuosi 2017 oli merkkivuo-
si Suomen itsenäisyyden saa-
vuttaessa 100 vuoden paalun. 
Tänä vuonna tulee puolestaan 
kuluneeksi 100 vuotta Suomen 
sisällissodasta – itse asiassa 
tämän lehden ilmestymisen ai-
koihin lähes päivälleen sata 
vuotta sen alkamisesta. Ypä-
jääkin nämä tapahtumat kos-
kettivat. ”Paikallishistorioitsi-
jamme” Maurits Hietamäki on 
käsitellyt vuoden 1918 ja sitä 
edeltäviä tapahtumia kunnas-
samme kirjassaan Vapautem-
me vaalijat. Siitä löytyy monia 
tuohon aikaan ja tapauksiin 
liittyviä ypäjäläisiä sukunimiä, 
vielä olemassa olevia ja toi-
saalta ”kadonneita” taloja sekä 
muita rakennuksia ja paikkoja. 

Eräs mielenkiintoinen tie-
to on, että Palikkalan työvä-
entalo on yksi vanhimmista 
alkuperäisenä säilyneistä työ-
väentaloista Hämeessä. Ypäjä 
liittyy vuoden 1918 tapahtu-
miin myös Jokioisten kartanon 
(Jokiläänin) tuolloin omista-
neen ja sittemmin surmatun 
omistajan liikemies Alfred 
Kordelinin kautta – olihan Jo-
kiläänin omistuksessa eri puo-
lilla Ypäjää suuret, yli 6000 

hehtaarin maa-alueet Karta-
nonkylän kartanon sekä sen 
sivukartanoiden ja rälssitilo-
jen kautta. Kordelinin surman 
jälkeen maat siirtyivät valtion 
omistukseen, ja jaettiin torp-
pareille ja mäkitupalaisille, 
ja vielä myöhemmin Karja-
lan siirtoväelle. Osa jäi edel-
leen valtiolle, ja ovat nykyisin 
Metsähallituksen, Luonnonva-
rakeskuksen ja Hevosopiston 
omistuksessa Kartanonkylässä 
ja Varsanojalla.

Vuoden alkuun ajoittuu vie-
lä hieno uutinen, kun ypäjä-
läislähtöinen ja täällä vapaa-
aikoinaan käyvä hiihtosuun-
nistaja Salla Koskela valittiin 
ansaitusti Forssan Lehden 
äänestyksessä seudun vuoden 
urheilijaksi, ja muutama viik-
ko tämän jälkeen maan urhei-
lutoimittajat valitsivat Sallan 
lajinsa parhaaksi. Tästä paljon 
onnea Sallalle, ja menestystä 
uusissa koitoksissa!

Tätä kirjoittaessani käydään 
parhaillaan presidentinvaalien 
ennakkoäänestystä ja lehden 
ilmestyttyä on jo käyty vaalien 
ensimmäinen kierros. Toivot-
tavasti kävitte äänestämässä. 

Markku Saastamoinen
Kunnanhallituksen  

puheenjohtaja

Yhteisellä asialla

Uusi vuosi käynnistyy toimeliaasti

Zumba rantautui Suomeen jo 
lähes kymmenen vuotta sitten 
ja sen suurin suosio alkaakin 
olla jo laantumassa. Toisin on 
kuitenkin Ypäjällä, nimittäin 
tammikuun tutustumistunnilla 
Kartanon koulun sali täyttyi yli 
40 zumbaajasta! Ypäjällä käyn-
nissä on viides Zumba-vuosi 
liikunnanohjaaja, fysiotera-
peutti Satu Monosen johdolla. 
Zumba yhdistelee latinorytmejä 
ja radiohittejä helppoihin as-
kelkuvioihin, joihin ei tarvita 
ennakko-osaamista. ”Toki tun-
neista saa enemmän irti ko-
kemuksen karttuessa”, Mono-
nen kertoo. Osa zumbaajista 

on käynyt tunneilla alusta asti, 
mutta tutustumistunnilla muka-
na oli myös uusia innokkaita, 
Ypäjältä ja naapurikunnista. 
Myös lapset tanssivat Ypäjällä 
omilla Zumba Kids -tunneilla 
keskiviikko-iltapäivisin Perttu-
lan koululla. Lasten ja nuorten 
tunnit järjestetään Satun Fysio-
terapia- ja Liikuntapalveluiden 
sekä MLL Ypäjän yhdistyksen 
yhteistyönä. Lisäksi Mononen 
ohjaa Ypäjällä Treenimix- ja 
Pilates-tunteja. Kevätkaudella 
2018 Zumba-tunnit pidetään 
keskiviikkoisin klo 19.15. Kar-
tanon koululla ja mukaan voi 
hypätä myös kesken kauden! 

Lisätiedot:
satun.liikuntapalvelut@gmail.com

Zumba liikuttaa ypäjäläisiä!

Lämmin kiitos kaikille teille 
kuntalaisille, jotka toimititte 
Ypäjän kunnalle ja Ypäjän 
seurakunnalle joululahjoja 
jaettavaksi vähävaraisten 
perheiden lapsille. 

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän aikuis-
sosiaalityö sekä Ypäjän seurakunnan diakonissa ovat 
toimittaneet lahjat eteenpäin niitä tarvitseville.
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Kasvien merkitys ihmis- ja 
eläinkunnalle on merkittävä. 
Ilman kasvillisuutta emme pys-
tyisi hengittämään emmekä elä-
mään. Kaikki tarvitsevat kasve-
ja jossakin muodossa. Vanhaan 
aikaan kasvit olivat elinehto. 
Viljat ja juurekset kasvoivat 
pelloilla ihmisten ravinnoksi ja 
metsästä hankittiin elantoa puun 
sekä marjojen muodossa. Niit-
tykukat rehottivat pientareilla 
ja niityillä valtoimenaan, niitä 
herkkunaan pitivät karja (ja pik-
kulapset).

Kasvien käyttö hygieniassa 
on sekin peräisin jo alkukan-
soilta. Kasveista saatiin pesey-
tymistuotteita sekä hieman ny-
kyaikaisempia tuotteita kuten 
tuoksukkeet, nykymaailman 
deodorantit. Kun vaatteiden 
vaihto ei ollut tarpeellista joka 
päivä tai niitä ei ollut mahdol-
lista pestä, oli oiva idea sujaut-
taa hameen tai housun taskuun 
tuoksupussukka, jota sitten hy-
pisteltiin, kun vierustoveri oli 
liian lähellä. Ilmaan lehahti hen-
toinen kuivattujen kasvien tuok-
su, kuten salviaa, ryytiyrttejä, 
mausteita ja ruusun terälehtiä.

Tuoksupelargoni, jota enää 
harvoin on saatavilla, toimi sai-
raaloiden ja hoitokotien ilman-
raikastimina peittämään kalman 
sekä lääkeaineiden tympeää ha-
jua. Jokainen ohikulkija heilaut-
ti pelargonioita, joista ilmaan 
levisi sitruunaisen tuoksun. Ik-
kunoiden alle istutettiin pensas-
ruusuja, narsisseja, kieloja sekä 
muita tuoksuvia kasveja. 

Nykyään kukkivista kukista 
pyritään jalostamaan tuoksutto-
mia lajeja lisääntyvän allergi-

suuden sekä tuoksuyliherkkyy-
den vuoksi. Moni varmaan kui-
tenkin muistaa lapsuudestaan 
kesäpäivän ja apilan makean 
tuoksun tai keväisin avoimesta 
ikkunasta leijailleen narsissi-
sin tuoksun. Itselleni on jäänyt 
paljon tuoksumuistoja mieleeni, 
juurikin tuo narsissi tuoksui ik-
kunani alla ja kuinka huumaa-
vaa tuoksua ne tuottivatkaan. 
Kyllä kelpasi nukkua ja herätä 
alkukesän tuoksuihin! 

Kuumimpana kesäpäivänä 
kuljin metsissä, joissa havu-
puiden pihkan ja sammaleiden 
tuoksu valtasivat nenän. Pelloil-
ta kantautui kypsän viljan tuok-
su ja ojanpientareiden ketokukat 
jättivät unohtumattoman tuok-
sumaailman jälkeensä. Minne 
ne kaikki ovatkaan kadonneet? 
Kukat niitetään, kun ne ovat 
kauneimmillaan, joten uudet 
lajit pääsevät valtaamaan alaa, 
vaikka kauniita nekin ovat, ne 
ovat silti Suomen luontoon kuu-
lumattomia.

Viime kesänä mietin, minne 
on kadonnut rikkaruohona tun-
nettu pillike? Etsin ja hain, vaan 
en löytynyt. Kerran osui pellon-
laidalla eteeni tämä kiukkuisesti 
pistelevä pillike. Otin kukkapil-
lin ja maistoin kantaa, kyllä, se 
maistui samalta kuin lapsuuteni 
makea mesi.

Kaikki me tarvitsemme kas-
veja, kuka milläkin tavoin, ruo-
aksemme tai muistoissa elämi-
seen.

Mikä on sinun tuoksumuisto-
si lapsuudesta? 

Love nature, Wild nature.
Terkuin 

Anne Nissinen Kurjenkukasta

Tuoksumuistoja
Vuoden 2017 kesällä Radio 
Nova yhteistyössä Naanta-
lin matkailun ja paikkakun-
nan matkailuyrittäjien kanssa 
toteuttivat ”Kesäreportterit 
Naantalissa” -ohjelmaa, jois-
sa radiokanava kertoi kuun-
telijoilleen, minne kesäisessä 
Naantalissa kannattaa suun-
nata, mitä missäkin tapahtuu 
ja mitkä ovat osallistujien 
päällimmäiset kokemukset. 
Kampanja vahvisti merkit-
tävästi Naantalin imagoa 
kesämatkailukohteena ja 
houkutteli lukuisia uusia vie-
railijoita, joista osa poikke-
si valtatie 8:lta ohikulkumat-
kallaan autoradiosta asiasta 
kuultuaan. Porvoossa taas 
vietiin kotiseuturakkaus ihol-
le asti, kun alueen tarinat ja 
paikat muutettiin tatuoinneik-
si halukkaille. Pyhtäällä taas 
maksettiin ”pyhtäälisää”, jo-
ka koostuu mielikuvamarkki-
noinnillisesti kerrottuna siitä 
rahamäärästä ja sillä hankit-
tavasta elämänlaadusta, joka 
jää käteen myymällä asunto 
pääkaupunkiseudulta ja os-
tamalla vastaava Pyhtäältä. 
Tempaukset nousivat kunta-
markkinoinnin SM-kilpailui-
den semifinalistiksi ja saivat 
positiivista huomiota laajalti.

Kuntamarkkinoinnin ja 
markkinointiviestinnän luon-
ne on muuttunut lyhyessä 
ajassa. SOTE- ja maakunta-
uudistuksen edellä – ja muu-
toinkin – kunnat luovat nyt 
nahkojansa kilvan uusiksi 

ja nostavat eri keinoin omia 
vahvuuksiaan esille. Kunti-
en tehtäviksi jäävät jatkossa 
karkeasti sivistys, koulutus 
ja elinkeinotoimi – uusien 
osaajien kasvattaminen sekä 
kunnan houkuttavuuden ja 
vetovoiman lisääminen elin-
keinoelämän ja asukkaiden 
silmissä.

Kuntien strategiset va-
linnat jäävät kuitenkin liian 
usein vain sanahelinäksi, joll-
ei kunnissa ole kunnollista, 
pitkäjänteistä, monikanavais-
ta, kohdennettua ja mietittyä 
markkinointiviestintää ja en-
nen kaikkea sen toteuttajaa. 
Enää ei riitä, että paikallisleh-
tien asumisteemoissa on kun-
nan mainos tai kerran vuodes-
sa käydään messuilla. Kunta-
markkinoinnin ja -viestinnän 
tulee useissa medioissa, ta-
pahtumissa ja puskaradiossa. 
Tulee synnyttää mielikuvia, 
syitä tulla katsomaan ja jopa 
asettua, tavoittaa yleisö.

Kuntalain 29 § säätää kun-
nan viestinnästä. Sen hengen 
mukaisesti aktiivinen, mo-
nikanavainen, riittävä, ym-
märrettävä ja oikea-aikainen 
viestintä luo edellytyksiä 
ennen kaikkea kuntalaisten 
osallistumiselle ja vaikutta-
miselle sekä edesauttaa hal-
linnon läpinäkyvyysvaadetta. 
Tiedottamisen laajuus ja tavat 
ovat edelleen pitkälti kunnan 
harkinnassa, mutta kunnalta 
edellytetään aktiivista otetta 
ja tehokasta viestintää.

Kuntaliiton julkaiseman 
kuntaviestinnän oppaan mu-
kaan onnistunut ja ammatti-
mainen viestintä tukee sekä 
vahvistaa kunnan imagon ja 
brändin rakentamista sekä 
elinvoimaa, vetovoimaa ja 
pitovoimaa. Lisäksi ammat-
timaisesti toteutettu viestin-
tä tukee kunnan valmius- ja 
kriisityötä, jolloin kunnan 
viestintä nojaa tavanomaisten 
viestintäkäytäntöjen ja -kana-
vien tehostettuun käyttöön. 
Tämän ohella kunnan oma 
henkilökunta välittää tehok-
kaasti tietoa kunnan asioista 
organisaation ulkopuolelle. 
Organisaation maineen tai 
brändin rakentaminen edel-
lyttää niin ikään aina hyvää 
sisäisen tiedottamisen mallia 
ja periaatteita ulkoisen ja krii-
siviestinnän ohella.

Koska viestinnän on tu-
ettava kunnan strategian to-
teutumista ja kuntaviestintään 
sovelletaan kuntalain lisäksi 
mm. julkisuuslakia, henki-
lötietolakia, hallintolakia ja 
kielilakia sekä eri hallinnon-
alojen erityislainsäädäntöä, 
on ammattimaiselle viestin-
tähenkilölle nykyaikaisissa 
kuntaorganisaatioissa suuri 
tarve.

Meillä Ypäjällä ”tuote” ja 
graafinen ilme ovat kunnos-
sa. Maaseutuidylli, lähiruoka, 
maatila- ja luontomatkailu, 
hevosidentiteetti ja -tapahtu-
mat, musiikkiteatterin tarjon-
ta sekä moni muu asia odot-

tavat ottajiansa 9- ja 10-teiltä 
sekä muualtakin Suomesta. 
Jopa Loimaan-Forssan tieltä. 
Kaukaa viisaat päättäjämme 
ovatkin päättäneet palkata 
kokeiluluonteisesti kuntaan 
viestintä- ja elinvoimasuun-
nittelijan, jonka asiantunte-
muksella piilotettu timanttim-
me kirkastetaan suurelle ylei-
sölle. Henkilöhaku tehtävään 
suoritetaan alkuvuoden 2018 
aikana. Pelkän säästämisen 
ohella näin lisätään saman-
aikaisesti ja pitkäjänteisesti 
myös kunnan kasvun edelly-
tyksiä, mistä hyötyvät kaikki.

Täyttä laukkaa vuoteen 2018,

Sam Vuorinen
vt. kunnanjohtaja

VALIO KUNTA

Julkaistu Ypäjäläisessä maaliskuussa 2012.  
Kirjoittajan pyynnöstä juttu julkaistaan uudestaan.

Miksi Ypäjä ei kasva?
Ypäjä on ollut toistasataa vuotta 
itsenäinen kunta Hämeen lou-
naisnurkassa. Kuntaa on raken-
nettu monen sukupolven voimin. 
Nykyisin varsinkin palvelut ovat 
hyvällä tasolla. Löytyy jopa va-
linnan varaa.

Perhepäivähoitajat huolehti-
vat lapsista omissa kodeissaan. 
Kunnassa on varsin toimiva ja 
nykyaikainen päiväkoti ja samas-
ta pihapiiristä löytyy vielä ”eska-
rikin”. Joku aika sitten avoimien 
ovien päivän yhteydessä kävin 
henkilökohtaisesti tutustumassa 
miten lapsenlapseni pärjäilevät. 
Olen näkemääni ja kuulemaa-
ni erittäin tyytyväinen. Ypäjällä 
on myös 3 ala-astetta noin 150 
koululaista varten? Yläasteen jäl-
keen nuoret jatkavat opiskelujaan 
kunnan ulkopuolella ja jäävätkin 
monasti sille tielle ansiotyöhön. 
Valitettavasti jo tässä vaiheessa 
kunta menettää potentiaalisia ve-
ronmaksajia.

Vanhuksistaan Ypäjä on ai-
na pitänyt hyvää huolta. Meillä 
on erinomainen vanhainkoti ja 
useita vanhustentaloja. Ypäjällä 
on niin ikään ollut vuosikymme-
net terveyskeskus, joka lienee 
yksi maakunnan tehokkaimmis-
ta ja parhaiten organisoiduista. 
Kun tilaa ajan, niin monesti jo 
seuraavana päivänä voi mennä 
vastaanotolle. Suomalaisista n. 
80 % joutuu odottamaan reilut 2 
viikkoa pääsyä omaan terveys-
keskukseen. Naapurikunnassa 

lehtitiedon (16.02.12) mukaan 
odotusaika on ollut jopa 4 viik-
koa. Tunnen henkilökohtaisesti 
varsin hyvin erään pikkukunnan 
Lapista ja keskisuuren Varsinais-
Suomesta. Ypäjän palvelutaso 
näiden kahden rinnalla on aivan 
ylivoimainen.

Valitettavasti mikään ei ole 
ikuista, se tiedetään. Ypäjänkin 
taivaalle on jo pidemmän aikaa 
kasaantunut tummia pilviä. Nyt 
en alkuunkaan ajattele mahdol-
lisesti tulevia kuntauudistuksia. 
Olen ajatuksieni kera aivan tässä 
hetkessä. Palvelutason ylläpito 
on taloudellisesti raskasta. Bau-
molin tauti laukkaa täyttä vauhtia 
edellä. Tämä tarkoittanee lyhy-
käisyydessään seuraavaa: kustan-
nukset menevät hissillä edellä ja 
rahoitus tulee kierreportaita pe-
rässä. Rahaa tarvitaan enemmän 
ja enemmän. Rahoitus ei riitä. 
Pitää ottaa velkaa. Ypäjä on tähän 
asti kohtuullisen hyvin pärjännyt. 
Kiitos hyvien taloudenpitäjien ja 
päättäjien.

Kunnalla on rajalliset tulon-
hankintamahdollisuudet. Tärkein 
ja keskeisin lienee veronkanto 
omilta kuntalaisilta. Tämä on se 
osio, jossa kunta voi olla aktii-
vinen niin halutessaan ja kye-
tessään. Toinen osio on valti-
onavut, jotka yleensä päätetään 
Helsingissä kuntaa kuulematta. 
Kolmas osio on toimintatuotot, 
jotka kunta kerää erilaisista pal-
veluksistaan kuntalaisilta. Nämä 

ovat kuitenkin niin hinnoiteltu ja 
tariffoitu, että hyvä on, jos edes 
peittävät kulut.

Kuntavero
Ypäjän talousarvio on noin 18 
milj. €, josta kolmannes kerätään 
kuntaveroina. Veroa korotettiin 
tämän vuoden alusta lähes neljä 
prosenttia. Vero-% on nyt 20,25 
eli selvästi yli maan keskiarvon. 
On vaara, että jälleen käy samoin 
kuin pari vuotta sitten, jolloin 
korotus oli viiden ja puolen pro-
sentin luokkaa - kunnan kassaan 
tulevat eurot vähenevät, vaikka 
tarkoitus oli päinvastainen.

Lienee paikallaan kerrata ve-
rotuksen perusasioita. Verotus-
prosentista - on se mikä hyvänsä 
- noin neljännes häviää” taivaan 
tuuliin” eli lähinnä valtiovallan 
asettamiin erilaisiin verohelpo-
tuksiin. Ypäjällä todellinen ”net-
toveroprosentti” on 15 % tasoa. 
Huoltajuussuhde eli nuoret (0–15 
vuotta) ja eläkeläiset (65-) yh-
teenlaskettu lukumäärä verrat-
tuna työikäisiin (16–64) lienee 
noin 1,5. Tämä taas tarkoittaa 
sitä, että jokaista huollettavaa 
kohden on 1,5 huoltajaa. Viral-
lisesti asia on näin, mutta totuus 
on toinen. Jakoperusteita olisi 
päivitettävä siten, että ansiotyös-
sä käyvien alaraja ei ole suinkaan 
16 v, vaan se on tuntuvasti lä-
hempänä 20 v. Vastaavasti ylä-
raja ei ole 65 v, vaan lähempänä 

60 v. Huoltajuussuhde lähestyy 
uhkaavasti 1:tä, eli jokaisella 
huoltajalla (kuntaveroa maksa-
valla) on yksi huollettava. Tämän 
mukaan Ypäjällä on noin 1250 
kuntaveroa maksavaa kuntalais-
ta, jotka maksavat suuruudeltaan 
15 % nettomääräistä kuntaveroa. 
Korotuksien tie lienee loppuun 
kuljettu, koska väki vähenee ko-
ko ajan ja kuntaveroakin makse-
taan vasta vajaan kymppitonnin 
tienestistä. Joitain muita ratkai-
suja on löydyttävä. Veropohjaa 
on laajennettava, jos haluamme, 
että kuntamme jatkossakin pärjää 
taloudellisesti.

Veroa maksetaan kuntaan, 
missä asutaan – ei valitettavasti 
sinne, missä se tienataan. Lä-
hes kaikkien Ypäjällä toimivien 
isoimpien yritysten, laitosten ja 
virastojen ylimmät toimihenkilöt 
asuvat muualla kuin kunnassam-
me - näin ollen eivät maksa kun-
taveroa Ypäjälle. Kaikilla on toki 
vapaus tehdä niin kuin parhaaksi 
näkevät ja kokevat. Kuitenkin 
vähän mietityttää, että varsinkin 
kuntaorganisaatiossa on näitä 
”veropakolaisia” useita. Olisiko 
tämä nyt eettinen ongelma? Var-
maan uusi kunnanjohtajamme 
pohtii tätä ongelmaa. Joka ta-
pauksessa tusinan verran korke-
ampipaikkaista uutta kuntalaista 
toisi veroina kassaan rapiat 200 
000 € eli saman verran rahaa 
kuin 0,75 prosenttiyksikön ve-
ronkorotus.

Kiinteistövero
Kiinteistövero on kokonaan kun-
nille menevä vero eli ns. pai-
kallisvero, jota kunta voi vuo-
sittain säädellä tarpeidensa mu-
kaan. Kiinteistöverossa toteutuu 

erinomaisesti hyötyjä-maksaja 
periaate. Kunnan liikenneinfran, 
kunnallistekniikan ja palveluiden 
taso pääomittuu kiinteistön ar-
voihin ja nostaa kiinteistön hin-
taa, jota kunta sitten voi verottaa.

Valitettavasti maan hallitus 
on suuressa viisaudessaan teh-
nyt päätöksen, että kiinteistöve-
rot otetaan pois verontasauksen 
piiristä. Tämä tarkoittaa sitä, että 
noin 200 kuntaa menettää vero-
kompensaationsa. Veron menetys 
voi olla pahimmillaan jopa 100€/
asukas. Näin paljon Ypäjä ei voi 
menettää, koska veron tuottokin 
on vain noin 88€/asukas eli noin 
220 000 €.

Yleensä kunnat, joissa on yk-
si hallitseva laitos tai toimiala, 
keräävät suhteellisesti suurim-
mat kiinteistöverotuotot. Kes-
kimäärin kiinteistövero kuntien 
kokonaisverokertymästä ovat 
noin 7 %. Ypäjällä vastaava luku 
on vain 3,5 % luokkaa. Meil-
lä pitäisi kiinteistöveron tuotto 
tuplata, jotta olisimme vasta ta-
savallan keskiarvossa. Hyvänä 
alkuna varmaankin olisi se, että 
Ypäjän kaikki kiinteistöt saatet-
taisiin kiinteistöveron piiriin ja 
verotusarvot päivitettäisiin ajan 
tasalle. 

Puolet Suomen kunnista ve-
rottaa julkishyödyllisten osa-
keyhtiöiden kiinteistöjä, toinen 
puoli ei. Sitä en tiedä kumpaanko 
puoliskoon Ypäjän kunta kuu-
luu. Rakentamattomia kiinteis-
töjä verotetaan keskimäärin 2- 3 
kertaa yleinen kiinteistövero- %. 
Paljonko Ypäjällä on ylipäänsä 
rakentamattomia tontteja?

Yhteisövero
Yhteisövero on yritysten ja yh-

teisöjen tulovero. Ne maksavat 
yhteisöveroa voitostaan. Ypäjäl-
lä on hyvin niukalti yrityksiä ja 
eritoten veroa maksavia. Ypäjän 
yritykset ovat suurelta osin ns. 
harrastepohjaisia yrityksiä, joissa 
usein harrastus menee tuloksel-
lisen yritystoiminnan edelle ei-
kä verotettavaa pääomaa synny. 
Yhteisöveron tuotto on tasan 
yhtä surkea kuin kiinteistöveron-
kin huolimatta siitä, että vuoden 
2009 alusta valtiovalta nosti kun-
tien jako-osuutta lähes 50 %:lla, 
joka valitettavasti tämän vuoden 
alusta kokonaan tai ainakin osin 
poistui. Tasavallan kuntien kes-
kiarvo yhteisöveron tuotossa on 
noin 8 %, meillä vajaat 4 %.

Tuskin yhteisöveron, positii-
viseen kehitykseen löytyy muuta 
ratkaisua kuin tulosta (voittoa) 
tekevät yritykset. Tällaisia ei ole 
juurikaan viime aikoina tullut 
Ypäjälle. Myötämielinen ajatte-
lutapa on perinteisesti ollut Ypä-
jällä lievässä vastatuulessa. ¬

Ex- kunnanjohtaja aikoinaan 
julisti yleisradiota myöten, että 
meidän tulee olla iloisia, kun 
meillä ole haisevia teollisuuslai-
toksia. Ei ole, ei ole myöskään 
työpaikkoja eikä verotuloja. 
Vielä reilut 25 v Kurjenmäen 
teollisuusalueella oli parisen-
sataa työpaikkaa. Nyt niitä on 
vajaat parikymmentä. On syytä 
todeta, että ensin lähtevät teol-
liset ja tuotannolliset työpaikat 
ja sitten perässä palveluelinkei-
not. Yhtälö toimii varmasti myös 
päinvastoin. Pitäisi vaan jostain 
löytää ne sadasta pariinsataan 
uutta työpaikkaa. Ypäjän kun-
ta tosin työllistää nykyisin lähes 
250 työntekijää, kun niitä nel-
jännesvuosisata sitten oli vajaat 
100. Tämä työpaikkakehitys on 
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Ypäjän Yrittäjät viettävät tänä 
vuonna 30-vuotisjuhlavuot-
taan. Juhlavuodelle yhdistys 
on asettanut tavoitteita, ja yksi 
niistä on lapsille ja nuorille 
koulussa suunnatun yrittäjyys-
kasvatuksen vahvistuminen.

– Yrittäjät ovat vierailleet 
Kartanon koululla kertomassa 
yrittäjyydestä. Olemme tar-
jonneet 8. ja 9.-luokkalaisille 
nuorille työharjoittelupaikkoja 
TET-jaksoille, jotka ovatkin 
kohta taas ajankohtaisia. Sitä 
jatkamme edelleen. Myös yri-
tysvierailuille saa tulla. Viime 

keväänä järjestimme kunnan 
nuorille yrittäjäpäivän Haavis-
sa. Se poiki kesätyöpaikkoja, 
kertoo yhdistyksen varapu-
heenjohtaja Tommi Sirén.

Yhdistys haluaa olla myös 
vaikuttaja kotikunnassaan. Esi-
merkiksi viime vuonna yhdis-
tys järjesti maaliskuussa en-
nen kuntavaaleja vaalipaneelin 
Pertunkaaressa. Edustajansa 
paneeliin lähettivät keskusta, 
SDP, kokoomus, vihreät, pe-
russuomalaiset ja vasemmisto-
liitto. Keskustelu sujui Forssan 
Lehden mukaan konsenuksen 

hengessä, ja kunnan elinkei-
nopoliittinen suunnitelma sekä 
yritysten vastaanottohallin ra-
kentaminen kiehtoivat valta-
osaa panelisteista.

Ypäjän Yrittäjät pyrkii jat-
kossakin kehittämään paikalli-
sen elinkeinoelämää.

– Uudessa kunnan strategi-
assa on nyt monipuolisemmat 
kärjet; hevostoiminnan ja -alan 
rinnalle mahtuu nyt muutakin. 
Se antaa luottamusta tulevai-
suuteen, Sirén lisää.

Valtakunnallinen yrittäjäjär-
jestö pitäisi hyvänä, että kun-
nissa toimisi erityinen elinkei-
notiimi eli kunnan strateginen 
elinkeinoelämän ja yrittäjyy-
den asiantuntijaelin. Sen teh-
tävä olisi osallistua päätöksen-
teon valmisteluun yrittäjyyttä 
koskevissa asioissa sekä osal-
listua yritysvaikutusten arvi-
ointiin kaikissa laajemmissa 
päätöskokonaisuuksissa. Siré-
nin mukaan ypäjäläiset yrittä-
jät ovat idealle avoimia.

Yhteyttä yhteistyökumppa-
ni kunnan kanssa pyritään pi-
tämään yllä vapaamuotoisilla 
kahvi- ja teetapaamisilla, jos-
sa käydään läpi ajankohtaisia 
asioita, huolenaiheita, tulevai-
suutta ja kunnan kehittämis-
täkin.

– Ne olisi hyvä saada sään-
nöllisiksi, Sirén lisää.

Virkistäytyminen 
myös olennaista

Ypäjän Yrittäjät kantaa edun-
valvontatyön lisäksi huolta 
myös jäsenistönsä virkistäy-
tymisestä.  Aktiivinen joukko 
heittäytyy vuosittain vaikka-
pa kilpa-ajoon karting-radalla, 

kuplafutisturnaukseen, keväi-
seen Loimijoki-soutuun, sau-
nailtoihin, pikkujouluihin ja 
keilailuun. 

Yrittäjän vuosi huipentuu 
loppuvuodesta arvokkaisiin 
yrittäjäjuhliin. Niitä ypäjäläiset 
ovat viettäneet jo 20 vuoden 
ajan yhdessä Jokioisten Yrittä-
jien kanssa. Juhlat on järjestet-
ty likipitäen vuoroperiaatteella 
kummassakin kunnassa. 

Samassa juhlassa jaetaan 
myös perinteinen yrittäjäpal-
kinto, joka myönnetään aktii-
viselle, kehittyvälle ja eteen-
päin suuntaavalle jäsenyrityk-
selle. Viime vuonna sen sai 
Olli-Pekka Kaunela Oy. Yrit-
täjäristin 30 -vuotisesta yritys-
toiminnasta sai Samecan Ky:n 
Tuomo Stark.

Osana Hämettä 
ja valtakuntaa
Ypäjän Yrittäjät on Hämeen 
Yrittäjät -aluejärjestön paikal-
lisyhdistys, joka perustettiin 
vuonna 1988. Sen tehtävänä 
oli edunvalvonnan lisäksi toi-

mia yritysten yhteistyökana-
vaksi Ypäjällä, Hämeessä sekä 
linkkinä valtakunnan tasolle. 

Ypäjällä on noin 120 yri-
tystä, joista jäseninä on noin 
57. Juhlavuoden tavoitteena on 
kasvattaa joukkoa muutamalla 
uudella jäsenellä.

Puheenjohtajana toimii Ta-
pio Ahonen, varapuheenjohta-
jana Tommi Sirén ja sihteerinä 
Iina Närvänen. Muut hallituk-
sen jäsenet ovat Anu Kullanen, 
Jarno Luoto, Heikki Santakan-
gas, Esa Uusitalo, Mika Ranta-
nen ja Jari Lehtinen. Kullakin 
hallituksen jäsenellä on oma 
vastuualueensa. Niitä ovat esi-
merkiksi tiedotus, koulutus, 
sidosryhmäyhteistyö ja nuoret 
yrittäjät.

Hallitus on viime vuosi-
kymmenenä hieman pidentä-
nyt kokoontumisväliään. Se 
kokoontuu vuosittain kolmesta 
viiteen kertaan.

Yhdistyksellä on ollut 
vuodesta 1988 lähtien eri 10 
puheenjohtajaa. Nuijaa ovat 
kopautelleet Matti Heikkilä, 
Osmo Malinen, Veikko Nie-

mi, Osmo Jaakkola, Heikki 
Reunanen, Jarmo Sirén, Taneli 
Ojala, Sari Airo, Esa Uusitalo 
ja Tapio Ahonen.

Yhdistys perustettiin elin-
keinoasiamies Sirkka Kettusen 
aloitteesta tammikuussa 1988; 
valtuustosaliin kokoontui 
tuolloin lähes 30 ajatuksesta 
kiinnostunutta sekä alue- ja 
keskusjärjestöjen edustajia. 
Naapuriyhdistyksien edustajat 
olivat kertomassa toiminnasta 
sitä käynnistäville, ja samalla 
kylvettiin yhteistyön siemen 
seutukunnalliseen Lounais-
Hämeen yrittäjäjärjestöjen yh-
teistyöhön.

Ypäjän Yrittäjät on osa val-
takunnallista Suomen Yrittäjät 
-järjestöä, joka on pienten ja 
keskisuurten yritysten etu- ja 
palvelujärjestö.  Järjestötyön 
ideana on parantaa yrittäjien 
asemaa ja yrittämisen edelly-
tyksiä sekä sitä kautta kasvat-
taa sekä kuntien että valtion 
elinvoimaa. Työnantajayrityk-
sistä noin 60 prosenttia kuuluu 
Suomen Yrittäjiin.  

Ypäjän Yrittäjät 30-vuotisjuhlavuoteen:

Yrittäjyyskasvatusta nuorille  
ja yrittäjähenkeä kuntaan

Ypäjän Yrittäjät ry aloitti juhlavuotensa 12. tammikuuta vastaanotolla Ypäjän kunnantalolla ja jatkoi 
juhlaristeilylle. 

pelannut erinomaisesti. Siinä on 
vain se hankala tosiasia, että pal-
kanmaksajana on yhteiskunta eli 
veronmaksajat.

Valtionavut
Lehtitietojen mukaan valtion 
lähivuosien merkittävin yksit-
täinen säästö kohdistuu kuntien 
valtionosuuksiin. Tämä lienee 
täyttä totta, kun seuraa hallituk-
sen jahkailua tasavallan ”raha- 
asioiden” hoidossa. Viimeisten 
kolmen vuoden aikana valtio on 
lisävelkaantunut vajaan kym-
menen miljardin vuosivauhdil-
la. Onko se paljon vai vähän? 
Sama asia voidaan kertoa myös 
siten, että valtio velkaantuu reilut 
miljoona € joka tunti ja vielä 
parisataatuhatta korkoja päälle. 
Se on kyllä paljon se. Siltä suun-
nalta ei ole ylimääräistä apua 
odotettavissa. Mitä paremmin 
pärjäämme omillamme, sitä pa-
rempi Ypäjän tulevaisuudelle. 
Mutta miten ihmeessä me sitten 
pärjäämme? Mistä löytyy se vii-
sastenkivi?

Ei tarvitse olla edes ennustaja, 
jos päättelee, että Ypäjän vero-
kertymät ja valtionavut kehitty-
vät negatiivisesti. Miten kunnan 
menot saadaan katettua lähivuo-
sina? Kustannukset nousevat 
yleensä noin 5 % vuosivauhdil-
la. Jatkuvasti alaspäin kehittyvä 

väkimäärä vielä omalta osaltaan 
nakertaa valtionapuja. Tuleva 
valtuusto on tosipaikan edessä.

Kunnan tulevaisuus
On hyvä pitää mielessä se, että 
meitä ypäjäläisiä on vain noin 
2500. Kaikista suomalaisista se 
on puoli promillea (0,5 %). Se 
on niin mitätön luku, ettei sil-
lä ole pienintäkään painoarvoa 
siellä, missä päätökset tehdään. 
Tuskin kukaan on kiinnostunut 
hoitamaan meidän asioitamme. 
Ypäjäläisten on itse parhaalla 
mahdollisella tavalla vastattava 
kuntamme tulevaisuudesta. Täs-
sä on nyt pelipaikka todelliselle 
ykkösketjun taitajalle. Kakkos- 
ja kolmosketjun taiturit ei meitä 
kiinnosta, sillä heiltä puuttuu ko-
kemus ja näkemys miten kuntaa 
on kehitettävä. Tehtävä ei ole 
helppo. Se on hyvinkin haastava, 
kuten nykyään sanotaan.

Kerron heti aluksi, että en ym-
märrä politiikasta juuri mitään. 
Tekisi mieli kysyä, kuinka paljon 
poliitikot puolestaan ymmärtävät 
johtamisesta ja vastuun kanta-
misesta. Tässä ja nyt Ypäjällä 
tarvitaan todellista johtamistaitoa 
ja vastuun kantamista. ¬

Kunnassa on ns. matriisiorga-
nisaatio, josta ei vastuunkantajaa 
löydy johtamisesta puhumatta-
kaan. Siinä johdetaan alhaalta 

ylös ja ylhäältä alas ja todellisia 
vastuunkantajia on vaikea löy-
tää. Organisaation läpinäkyvyy-
den peittää ns. kaksoismiehitys: 
poliittisesti valitut luottamus-
henkilöt ja varsinaiset viran- ja 
toimenhaltijat. Päätökset ovat 
useimmiten poliittisia eli poliit-
tisesti mahdollisia ja näin ollen 
erittäin harvoin kunnan ja kun-
talaisten kannalta parhaita mah-
dollisia.

Nyt ei olisi pahitteeksi tai-
tava ja karismaattinen johtaja, 
joka näkisi kauas sekä osaisi ja 
uskaltaisi tehdä oikeat ja hyvät 
ratkaisut.

Suomen kunnat ovat hyvin 
erilaisia. Todella paljon on kiinni 
siitä henkilöstä, joka kuntaa joh-
taa. Mitä paremmin hän tuntee 
kunnan ja kuntalaisensa sitä mo-
tivoivampaa ja tuloksellisempaa 
työskentely on.

Johtamisessa on tärkeätä, että 
pystyy erottaman oleellisen epä-
oleellisesta. Siitä ei hyödy ku-
kaan, että juoksee kaikissa ”kis-
sanristiäisissä” – tärveltyy vain 
työaikaa.

Kyllä sen toimenkuvan fo-
kus on siinä ja vain siinä, että 
saa rahat riittämään ja keskeiset 
palvelut säilymään. Useasti olen 
lukenut lehdistä, että kunnalla on 
vahva tase, josta voi ottaa, kun ti-
linpäätös jää negatiiviseksi. Täs-
sä ajattelutavassa on kyse täydel-

lisestä alijohtamisesta. Sellainen 
ei meitä kiinnosta. Ypäjän lähes 
ainoa ”pelastusrengas” on vahva 
tase ja omillaan toimeentulo eli 
ylijäämäiset tilinpäätökset. Juuri 
tähän tehtävään kuntalaiset ovat 
palkanneet kallispaikkaisen kun-
nanjohtajan.

Toimia heti alkajaisiksi kapi-
napomona ja nousta barrikadeil-
le, ei tunnu laisinkaan järkevältä 
teolta. Syntyy väkisinkin epäi-
lys, että on kysymys muustakin 
kuin kuntalaisten edusta. Kapi-
noinnissa kuuluu voimakkaasti 
virkamiesten ääni – ikään kuin 
kunnat olisivat kunnanjohtajia 
eikä asukkaita varten.

Päivän muotisana viime ai-
koina on ollut Kreikka. Maamme 
hallitus keskittyy monen minis-
terin voimin sikäläisiin talous-
sotkuihin. Näin paikallisestikin 
kreikkalaisuus on ajoittain tullut 
mieleeni lähinnä mielikuvina 
Zorbaksesta. Herra Zorbas oli 
tämä hyväsydäminen herra, jolla 
oli sydän täynnä viisautta ja pää 
täynnä hassutuksia.

Viidellä eri vuosikymmenellä 
Ypäjällä asuneena ja kaikki vero-
ni tänne maksaneena sekä kym-
menien ypäjäläisten työnantajana 
toimineena sanojeni katetta voi 
vapaasti puntaroida.

Jarmo Siren
yli-insinööri

Arkinen aherrus 
on hyvä välillä 
siirtää taka-
alalle. Ypäjän 
Yrittäjät 
viihtyvät 
esimerkiksi 
karting-radalla.

040 7010 563 / Virve 

*Vuokraamme laseja juhliisi 10€ / krt / lasityyppi 

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

 

Ypäjänkylän maa- ja kotitalousnaiset
Perinteinen tupailta tiistaina 13.2.2018 kello 18
Ypäjänkylän Seuraintalolla

MAA- JA
KOTITALOUSNAISET
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Liikuntatapahtumia

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry
14.2. YSTÄVÄNPÄIVÄNÄ

TARJOAMME SINULLE JA YSTÄVILLESI KAHVIT
Pannu kuumana klo 13 – 17
paikka:      Veteraanitupa
ohjelma:   tuote-esittely: Eija Ollikainen, arvontaa ym.

Tuleppa käymään – TERVETULOA!

Tervetuloa 
KIITOSKAHVILLE
ma 12.2. Veteraanituvalle kello 16–18.
SN-kiitoskahvien myötä paikalla on myös Ypäjän  
Kokoomuksen luottamushenkilöitä tavattavissa.

Ypäjän Kokoomus ry.

	
	 	 	 	 	

	

	 	

	

	
JOKILÄÄNIN	KANSALAISOPISTO	JÄRJESTÄÄ:	

																						
VALOKUVAUSKURSSI/FILMIKUVAUS	 	 	 	
Paanan	koulu,	Asemakuja	1,	Jokioinen	 	 maanantaisin	klo	18–20.15	
opettaja	Lassi	Oinonen	 	 	 5.3.-23.4.2018	 	
	
Kurssilla	perehdytään	analogiseen	 valokuvaukseen	 filmikuvaamisen	 kautta.	 Kurssilaiset		
kehittävät	 kuvaamansa	 135-formaatin	 filmin,	 sekä	 tekevät	 pimiössä	 mustavalkoisia	
paperikuvia	 ottamistaan	 kuvista.	 Tutustutaan	myös	 digitaalisen	 kuvan	 perussääntöihin	
sekä	tulostamiseen.	
Kurssimaksu	 70	 €,	 yhteensä	 16	 oppituntia.	 Huom!	 Omakustannekurssi,	 ei	 kuulu	 työ-	
kausimaksuun.	
Kurssinumero	110331.	Ilmoittautuminen	viimeistään	22.2.	

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

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

Opistosta	rytmiä	elämään!	
	 	 	
	 	 	

	

Ypäjän Karjalaisseura Ry TIEDOTTAA 
RISTEILY

Tallinnaan ke 21.3 – to 22.3.2018 TallinkSiljan m/s Europalla.
Matkan hinta

59 €/hlö kahden hengen B-hytissä, yksin 68 €.
64 €/hlö kahden hengen A-hytissä, yksin 78 €.

Lähtö Ypäjä Pysäkin paikka (matkahuolto) klo 14.45, laiva 
lähtee klo 18.30 Länsisatamasta.  Maissa oloaika klo 8.00–
12.00, laiva lähtee klo 12.30, Helsingissä 16.00, paluukulje-
tus Ypäjälle. Laivalla esiintyy Heidi Pakarinen.
Varattu alustavasti 10 A- ja 10 B-hyttiä. 
Meriaamiainen sisältyy hintaan. Lisämaksusta ilm. yhteydes-
sä illallisbuffet 33 €/aik, lounasbuffet 24 €/aik.
Mukaan voimassa oleva passi tai virallinen EU-henkilökortti. 
Ilmoittautumiset viimeistään 14.2.2018 mennessä: Pekka 
Moisander 0400-260949 tai Matka-Merilä Oy 03-4335340.  
Vastuullinen matkanjärjestäjä Matka-Merilä Oy.
Laivayhtiötä varten tarvitaan matkustajien nimet ja synty-
mäajat.
Kaikille avoin, myös seuran ulkopuoliset tervetulleita. 
Tervetuloa joukolla mukaan.

Kuusjoenkulmalla tapahtuu:
ke 28.2.2018 klo 18.30 Kuutamohartaus
Perinteinen kuutamohartaus Huldan mökillä. 
Kirkkoherra Vesa Parikka pitää hartauden, jonka jälkeen 
nokipannukahvit, makkaran paistoa ja arvonta.
Autot voi jättää Kaskihalmeen pihapiiriin (Suorannantie 62)
Sieltä tulia seuraten löydät perille Huldan mökille.
Avantosaunaan mahtuu vielä mukaan
kävijöitä, su ja ke klo.18-21
P.S.   Tulossa maaliskuussa (su 11.3.) Kinkerit Piilikankaalla, 

seuraa ilmoituksia ypäjäläisestä.
Tervetuloa mukaan!!

Ypäjän eteläiset maa- ja kotitalousnaiset
Retki Vesihoviin Loimaalle torstaina 22. helmikuuta 
klo 18.00. Menemme omin kyydein. Sovi itse tai ilmoita  
Tuijalle kyydin tarpeesta p. 0400 538 515.
Tervetuloa!

MAA- JA
KOTITALOUSNAISET

ETELÄ-VIROON OSTOSMATKALLE
Alustava tiedustelu onko kiinnostusta lähteä ostosmat-
kalle Etelä-Viroon pe–la 27.–28.4.2018.
Tiedustelut puh. 050 505 1550/Jari Sillsten.

RUNON JA LUOVUUDEN ILTAPÄIVÄ 
sunnuntaina 11.2 klo 14                 Vapaa pääsy
Opiston ystävänpäivää vietetään runouden ja luovuuden 
merkeissä Humppilan yläasteella. Tapahtumassa voit kuun-
nella runoja ja samalla nauttia käsillä tekemisestä maalaten, 
piirtäen tai käsityötäsi tehden. Opastusta on tarjolla mm. 
Minna Autiolta ja Tuija Pietilä-Estradalta. Humppilan kirjas-
to ja Suomalainen kirjakauppa ovat mukana tapahtumassa 
antamassa lukuvinkkejä ja esittelemässä kirjoja. Opisto-
laisyhdistyksellä on tilaisuudessa runokahvila. 
Tervetuloa suoraan paikan päälle!

KEVÄTTALVEN KONSERTTI
sunnuntaina 18.2 klo 18 Paanan koululla (Asemakuja 1, Jokioinen)

Tervetuloa suoraan paikan päälle!

JOKILÄÄNIN OPISTOLAISYHDISTYS RY

YPÄJÄN YLLÄTYKSEN JUMPPA-
TARJONTA PERTUNKAARESSA
8.1. – 31.5.2018

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

TENAVAJUMPPA klo 16.30–17.20:
2013-2010 syntyneet, tunneilla harjoitellaan 
kehonhallintaa ja kehontuntemusta sekä pe-
rusliikuntataitoja, opitaan yhdessä oloa sekä 
koetaan uusia elämyksiä leikkien kautta. 
Tunti pidetään alakerran salissa/peilisalissa.

KAHVAKUULAMIX 1 klo 18.00–19.00:
Tunti sopii kaikille niin ensikertalaisille kuin konkareillekkin, 
tunnilla jokainen tekee oman kuntotasonsa mukaan. Tunnin 
teema vaihtuu 3-4 vko välein. Tunnilla käytetään kahvakuulaa 
osana lihaskuntoharjoittelua mahdollisimman monipuolisesti.
Tunti pidetään peilisalissa. *

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

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

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

OHJATTU KUNTOSALI;  klo 16.45–17.45:
Tunti sopii kaikille jotka ovat kuntosa-
liohjauksesta kiinnostuneita vaikka ei-
vät koskaan olisi salilla käyneet, mutta 
miettivät että haluaisivat aloittaa salilla 
käynnin. Tunnilla opastetaan kuntosali-
laitteiden käyttöä ja vähän asiakkaan 
omien toiveiden mukaan käydään laitteita läpi.

AINOT & REINOT  klo 18.00–20.00
(Ainot klo 18.00–19.00 ja Reinot klo 19.00–20.00)
Tunti sopii kaikille niin ensikertalaisille 
kuin konkareillekkin,  tunnilla jokai-
nen tekee oman kuntotasonsa mukaan. 
Tunnin teema vaihtuu 3-4 vko välein. 
Tunneilla käytetään keppejä, käsipaino-
ja, kuminauhoja ja steplautaa jne. osana lihaskuntoharjoitelua 
mahdollisimman monipuolisesti. Tunnit pidetään peilisalissa.  
 
Eläkeläiset & Lapset
Jäsenet 5€/ krt   40€ /10X  
Muut; 6€ / krt    60€ /10X

Työikäiset ja yli 16-vuotiaat
Jäsenet: 5€ / krt  45€ / 10X     
 Muut: 7€ / krt   65€ / 10X

10 korttia käy useammalla tunnilla! :)

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry
Helmikuun 2018 toimintaa:

Hallituksen jäsenten koulutus 1.2. klo 9.00 
Hevosopistolla
Kuukausitapaaminen 13.2. klo 13.00  
Veteraanitupa, vieraana kunnanjohtaja Sam Vuorinen
Ystävänpäiväkahvit 14.2.klo 13.00–17.00 
Veteraanitupa
Kirjoittajapiiri 16.2. klo 13.00  
Martta Salmen luona, os. Rantatie 6 as. 6
Naistenpiiri 20.2. klo 13.00 Veteraanitupa
Tarinatupa  23.2. klo 13.00 Veteraanitupa
Tervetuloa myös uudet jäsenet

Pelimanni-iltamat KarrinPuomissa
3.3.2018 klo 19.00.

Esiintyjinä;

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

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

Liput ennakkoon KarrinPuomista 10 €.

Tervetuloa! Nyt myös saatavilla
perinteisiä pitsoja uudesta uunista.
Kurjenmäentie 4, 32100 Ypäjä, 02-767 3142
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Omatoimiharjoittelu 1 ja 2
Omatoimista lihaskuntoharjoittelua (liikkuvuus, kestävyys ym., EI pallopelejä!)
maanantaisin 17:00 18:30 ja lauantaisin 10:00 11:30
Kevätkausi 1.1. –26.5.2018

1 x vko 20€ / jäsen 40€ / ei jäsen
2 x vko 40€  / jäsen 60€ / ei jäsen

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

Aikuisten salibandy
Kuntoliikuntapohjaista pelaamista sisäpelikentällä 01 synt. ja vanhemmille
maanantaisin 19:30 21:00 ja keskiviikkoisin 20:00 21:30
Kevätkausi 1.1—1.6.2018

40€ / jäsen
60€ / ei jäsen

Vuorovastaava: Mikko Hokka

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

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

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

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

Yllätyksen liikuntatarjontaa Pertunkaaressa

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

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

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

Vuorovastaava: Turo Järvelä

Judo
Judo on harrastajamäärältään maailman suurin kamppailulaji. 
Peilisalissa kaikenikäisille.

tiistaisin 18:00 19:30
Kevätkausi 9.1.—29.5.2018

15€   / jäsen 
 35€ /  ei jäsen
Ohjaaja: Pertti Helander 
 

Aikuisten lentopallo (päivävuoro)
Kuntoliikuntapohjaista lentopalloa sisäpelikentällä 2001 synt. ja vanhemmat

tiistaisin 10:00 12:00 ja perjantaisin 10:00 12:00
Kevätkausi: 5.1.—29.5.2018

20€ / jäsen
40€ / ei jäsen

Vuorovastaava: Pertti Helander 

Lentopallo E ikäiset  ( 08 07 synt.)
Monipuolista lentopallon harjoittelua sekä pelaamista sisä-
pelikentällä. Mahdollisuus joukkue toimintaan. Joukkuepe-
laajan tulee olla jäsen.

tiistaisin 15:15 16:30  torstaisin 16:30 18:00
Kevätkausi 2.1.—19.4.2018

40€ / joukkuepelaaja sekä ei jäsenet
30€ / harrastejäsen

Valmentaja: Mirka Kaunisto Vuorentausta

Lentopallo F ikäiset  ( 11 09 synt.)
Monipuolista lentopallon harjoittelua ja pelaamista sisäpelikentällä. 
Mahdollisuus joukkueen perustamiseen. Joukkuepelaajan tulee olla 
jäsen.
tiistaisin 16:30 17:30 ja torstaisin 16:30 18:00
Kevätkausi 2.1.—19.4.2018
30€ / joukkuepelaajat sekä ei jäsenet
25€ / harrastejäsen

Ohjaaja: Mirka Kaunisto Vuorentausta ja Pasi Paloposki

Lentisharkat   ( 11 09 synt.)
Monipuolista harjoittelua sekä pelaamista sisäkentällä.
tiistaisin 16:30 17:30
Kevätkausi: 2.1.—19.4..2018

20€ / jäsen
40€ / ei jäsen

Ohjaaja:  Mirka Kaunisto Vuorentausta

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

20€ / jäsen
40€ 7 ei jäsen

Valmentaja: Veli Pekka Laukka

Yhdistyksen jäsenyys on kaikille avoin, jäsenmaksu 15€ / vuosi. Jäseneksi 
voit liittyä vuorolla, jäsentietolomakkeita saat vuorovastaavalta. Voit liittyä 
myös s-postitse ypajanyllatys@gmail.com. 

  Kertamaksut maksetaan paikan päällä, kausimaksut laskutetaan. Salivuoro– 
ja kausimaksut koostuvat mm tilojen kustannuksista ja ohjaajille maksettavista 
palkkioista. Kausimaksut vaihtelevat, koska osa ohjaajista / vuorovastaavista 
hoitavat tehtäviään vapaaehtoisesti, ilman korvausta. Osa ohjaajista saa kor-
vauksen suorittamastaan liikuntavuorosta. 

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

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

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

1 x vko 20€ / jäsen 40€ / ei jäsen
2 x vko 40€  / jäsen 60€ / ei jäsen

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

Aikuisten salibandy
Kuntoliikuntapohjaista pelaamista sisäpelikentällä 01 synt. ja vanhemmille
maanantaisin 19:30 21:00 ja keskiviikkoisin 20:00 21:30
Kevätkausi 1.1—1.6.2018

40€ / jäsen
60€ / ei jäsen

Vuorovastaava: Mikko Hokka

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

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

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

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

Yllätyksen liikuntatarjontaa Pertunkaaressa

ry. 

palkitsee 
Ypäjän Yllätys  

1.URHEILUSSA MENESTYMISESTÄ 
-Urheilijan tulee olla Ypäjän Yllätys ry:n jäsen sekä 
edustaa Yllätystä ko lajissa. 
-Sijoittua sijoille 1-3 Piiri- / Alue-tasolla, SM-, PM– 
tai sitä korkeammalla tasolla. 
 
2.AKTIIVISESTA LIIKKUMISESTA 
-Henkilön tulee olla Ypäjän Yllätys ry:n jäsen sekä 
edustaa Yllätystä ko lajissa / lajeissa. 
-Aktiivisen liikkujan tulee osallistua vähintään 10 krt 
urheilu– tai liikuntatapahtumaan (esim. juoksu / 
yleisurheilu / lentopallo) kalenterivuoden aikana. 

Hakulomakkeita sekä ”toimintapäiväkirjoja” 
saa seuran FB-sivuilta tai 

Pertunkaaren liikuntahallin ilmoitustaululta. 
Lomakkeiden palautus 11.3.2018 mennessä

Pertuntie 5   32100 Ypäjä tai
liikuntavastaava@ypajanyllatys.fi

Ypäjän Yllätyksen  
yhteystiedot
Huomio!
Laskutukseen, iltabingoon ja kuntosalin avaintunnis-
teisiin sekä käyttöoikeuksiin liittyvät yhteydenotot 
toimisto@ypajanyllatys.fi tai 045 235 6212.
Mediavastaava (markkinointiin liittyvät  
kehitysehdotukset):

•  Virve Saarikoski
•  mediavastaava@ypajanyllatys.fi

Lentopallojaoston puheenjohtaja (lentopallotoimintaan 
liittyvät tiedustelut, toiveet ja kehitysehdotukset):

•  Pasi Paloposki
•  lentopallojaosto@ypajanyllatys.fi

Liikuntavastaava (peili-, palloilu- ja kuntosalin varauk-
set, liikuntavälineiden vuokraukset, liikuntatoimintaan ja 
-välineisiin liittyvät tiedustelut, toiveet ja kehitysehdotuk-
set lentopallotoimintaa lukuun ottamatta):

•  Mirka Kaunisto-Vuorentausta/Riikka Lähdemäki
•  liikuntavastaava@ypajanyllatys.fi
•  045 236 3136

Hallituksen puheenjohtaja (hallituksen tai yhdistyksen 
yleisen kokouksessa käsiteltäväksi haluttavat asiat, 
haastattelupyynnöt, loput muille kuulumattomat asiat):

•  Keijo Vuorentausta
•  puheenjohtaja@ypajanyllatys.fi
•  045 664 9221

Postiosoite: Ypäjän Yllätys ry, Pertuntie 5, 32100 YPÄJÄ

Yllätys-Bingo
•  Pertunkaaressa (Pertuntie 5, Ypäjä).
•  Vuoden jokaisena sunnuntaina.
•  Ovet avataan kello 16:30.
•  Pelaaminen aloitetaan kello 18:00.
•  Pelaamisen välissä yksi tauko.
•  Pelaajille tarjolla veloituksetta kahvia joka kerta.
•  Kirja neljä euroa, irtopeliliuskat yksi-kolme euroa, 

arvat yksi-kaksi euroa.
•  Asiakkaat saavat itse valita kaikki peliliuskat ja arvat 

runsaasta valikoimasta.
•  Bingosta voitot pelaajan valinnan mukaan S-ryh-

män tai K-ryhmän lahjakortteina.
•  Bingosta pienin jaettava voitto 20,00 euroa, jakoon 

mennessä kymmenen euroa.
•  Kioskista edullisesti leivonnaisia ja paljon muuta.
•  Myynnissä Huiluntuhti-makkaraa grillattuna.
•  Arvoista voitot asiakkaan valinnan mukaan kioskin 

valikoimasta (lahjakortteja, arpoja, kahvipaketteja ja 
paljon muuta).

YPÄJÄN YLLÄTYKSEN
TARJOAMAT PT-PALVELUT
Hinnat sisältävät ALV 24 %

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

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

3. KUNTOSALIOHJELMAN PÄIVITYS 30 €

4. RUOKAVALIO & KUNTOSALI- 
    OHJAUS 60 min 110 €

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

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

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

6 LISÄTAPAAMINEN/TREENI/OHJAUS 50 €
   valmennuspaketin yhteydessä   

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

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

    sähköpostitukipalvelu) 150 €/ hlö / 3kk

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

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

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

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

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

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
TORSTAINA 15.2.2018

Lähtö Ypäjän torilta klo 10.00 ja 
paluu Forssasta noin klo 12.30.
Matkan hinta on 11 euroa/ henkilö. 
Forssassa taksi ajaa kauppakeskuksiin 
(Prisma, Citymarket) ja tarpeen mukaan Forssan keskustaan.

Ilmoittautuminen asiointimatkalle: 
Taksi Tuomas Sirén puh. 040 7575 833

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

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

IKÄIHMISILLE OHJAUSTA JA NEUVONTAA
Palveluohjauksen päällikkö Marjatta Palojärvi tavattavissa 
Ypäjän palvelukeskuksessa Rauhalantie 1   
klo 12–15 seuraavina aikoina
ma  5.2.2018
ma  5.3.2018
ma  9.4.2018
ma 14.5.2018
ma 11.6.2018
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

     

	
 
 

     

	
 
 

AVOIN PERHEKERHO KIRJASTOLLA
Helmikuussa on Kynttilänpäivä, Runebergin päivä, Saa-
melaisten päivä, Ystävänpäivä, Laskiainen ja Kalevalan 
päivä. Perhekerhossakin helmikuu on yhtä juhlaa.
• 2.2.2018   koristellaan kynttilöitä Kynttilänpäiväksi
• 9.2.2018   askarrellaan ystävälle
•  16.2.2018 ulkoilua (säävaraus) ja laskiaispullaa ja 

mehua 
• 23.2.2018 HIIHTOLOMA. Ei kerhoa.
Kerhoon ovat tervetulleita äidit, perhepäivähoitajat,  
isovanhemmat tai isät lasten kanssa.  
Osallistumismaksu 2 € / perhe. 
Lisätietoja: 040-8403411/Aulikki
 

Tervetuloa mukaan!

Perus- ja kohdeavustukset
liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimintaan vuodelle 2018
Sivistyslautakunta julistaa haettavaksi avustuksia seuraavasti:
Perusavustukset
Perusavustuksia myönnetään varsinaisen toiminnan tukemi-
seen.
Perusavustushakemukseen tulee liittää toimintakertomus, ti-
linpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä toimintavuodel-
ta, toimintasuunnitelma ja selvitys siitä, mikä on perustoimin-
taa, johon avustusta haetaan, sekä talousarvio vuodelle 2018.
Mikäli kyseessä on uusi hakija, tulee hakemukseen liittää yh-
distyksen säännöt.
Nuorisotoimen avustuksia voidaan myöntää ypäjäläisille yh-
distyksille ja yhteisöille, lapsille ja nuorille suunnatun toimin-
nan tukemiseen.
Liikuntatoimen avustuksia voidaan myöntää urheiluseuroille.
Kulttuuritoimen avustuksia voidaan myöntää ypäjäläisille yh-
distyksille ja yhteisöille sekä yksityisille henkilöille kulttuuri-
palvelujen tuottamiseen ypäjäläisille.
Perusavustukset on haettava kunnan kotisivulta (www.ypaja.fi) 
tai kunnanviraston palvelupisteestä saatavalla lomakkeella.
Sivistyslautakunnalle osoitetut hakemukset liitteineen tulee 
jättää 28.2.2018 mennessä osoitteella Ypäjän kunta, sivistys-
lautakunta, Perttulantie 20, 32100 YPÄJÄ. 

Kohdeavustukset
Kohdeavustuksia myönnetään erilliseen, varsinaisen perus-
toiminnan ulkopuoliseen toimintaan, esim. kertaluontoisten 
tapahtumien järjestämiseen, projekteihin tai kalustohankin-
toihin.
Kohdeavustushakemukseen tulee liittää toimintakertomus, 
tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä toimintavuo-
delta, mikäli niitä ei ole toimitettu perusavustushakemuksen 
yhteydessä, sekä suunnitelma avustuksen käytöstä.
Kohdeavustukset maksetaan kuitteja vastaan. 
Kohdeavustukset on haettava kunnan kotisivulta (www.ypaja.fi) 
tai kunnanviraston palvelupisteestä saatavaIla lomakkeella 
(sama lomake kuin perusavustuksissa). 
Kohdeavustushakemuksia voi jättää pitkin toimintavuotta 
19.11.2018 saakka osoitteella Ypäjän kunta, sivistyslautakun-
ta, Perttulantie 20, 32100 YPÄJÄ.
Lisätietoja antaa Heikki Vainio puh. 050-5747740 tai heikki.
vainio@ypaja.fi   

Sivistyslautakunta

KIRJASTO
YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO
Hossintie 2, 32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5269 
puh. (02) 7626 5268, 050 5626 301 (kirjastonjohtaja, 
kulttuuriasiat)
sähköposti: ypajan.kirjasto@ypaja.fi
www.ypaja.fi (etusivulla tapahtumakalenteri)
www.lounakirjastot.fi 
Facebookissa haulla ”Ypäjän kirjasto”.

AUKIOLOAJAT
ma  klo 13–19
ti  klo 13–19
ke klo 13–16
to klo 13–19
pe klo 10–16 
Avoinna myös kuukauden toisena lauantaina, helmi-
kuussa 10.2. kello 11–14. Samaan aikaan Ystävän-
päiväulkoilua Perttulan koulun kentällä!

YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMAN 
toiminta on päättynyt vuoden 2017 lopussa.

KIRJASTOJEN LUONTOVIIKKO  
LUONTO LAINASSA 5.–11.2.
Valtakunnallisen kirjastojen luontoviikon teema 
on ”Metsä kutsuu sinua”. 

KOKO KANSA LUKEE 5.–25.2.
Kirjasto on aina mukanasi – missä ikinä oletkin.  
Kirjastokortilla kirjoja, lehtiä, videoita ja äänikirjoja 
valtakunnallisesta sähköisestä kirjastosta osoitteessa 
ekirjasto.kirjastot.fi.

HELMIKUUN NÄYTTELY
”Avantgarde Fashion show” –valokuvanäyttely, Kati 
Länsikylä.

LUKUPIIRI 
Lukupiiri  kokoontuu sunnuntaina 25.2. kello 17 – 19 
pääkirjaston näyttelytilassa.  Luemme vielä Suo-
mi100-teoksia, vuorossa on 1990-luku.  Käsityönkin 
voi ottaa mukaan.  Kahvitarjoilu.

LIIKUNTAVÄLINEITÄ KIRJASTOSTA
Lumikenkiä, kahvakuulia, kävelysauvoja, selättimiä, 
fitness-säkkejä, rinkkoja… hae lainaan ja kokeile, 
mikä sopii sinulle! Esillä myös liikunta-aiheista kirjal-
lisuutta.
Tervetuloa kirjastoon!

Pertunkaaren  
kuntosalin hinnasto
Pertunkaaren kuntosalin käyttö- 
oikeuksien hinnat ovat:
•  perusavain: 30,00 euroa/yksi kuukausi, 

60,00 euroa/kolme kuukautta, sata euroa/kuusi kuu-
kautta tai 180,00 euroa/12 kuukautta

•  päiväavain: 25,00 euroa/yksi kuukausi, 45,00 euroa/
kolme kuukautta, 70,00 euroa/kuusi kuukautta tai 
120,00 euroa/12 kuukautta

• kymppiavain: 40,00 euroa/kymmenen kertaa
Hinnat ovat jäsenhintoja, muille hintoihin lisätään 20,00 
euroa. Yhdistyksen jäsenmaksu on 15,00 euroa/kalen-
terivuosi. Avaintunnisteen avainpantti on 50,00 euroa, 
jonka saa takaisin avaimen palautettuaan. Perus- ja 
kymppiavaimella saa käydä kello 5.00–23.00 ja päivä-
avaimella kello 5.00–14.00 välisenä aikana.

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

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

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

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

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

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

Kuntokorttinsa palauttaneiden kesken arvonta on suosinut seuraavia:
Jari-Pekka Salmi, Ritva Järvinen ja Päivi Leppänen
Kaikki palkinnot, uintilahjakortit Loimaan vesihoviin,  

noudettavissa kunnantalon infopisteestä. – Onnea voittajille!!
Uusia kuntokortteja saatavissa kunnantalon infopisteestä,  
kirjastolta ja vapaa-aikatoimistolta sekä Pertunkaaresta.

Muistakaa myös palauttaa ne kauden lopussa. Meneillään oleva  
kausi vk 1–17, vielä ehdit mukaan! Seuraava vk 18–35, kesäkausi... 

Liikuntatoimi


