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

www.parturikampaamooutiperho.ﬁ
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Tervehdys Ypäjän Osuuspankista!
Henkilöasiakkaiden vakuutukset Ypäjällä hoitaa
Susanna Romu ja Anu Nurmio.
Yritys- ja maatalousvakuutukset Jorma Pohjus.

Jokiläänin kansalaisopiston

KEVÄTNÄYTTELY

Varaa aika verkosta www.op.ﬁ tai numerosta 010 255 0702.

pe-su 20.-22.4.
Jokioisten Tietotalolla, Humppilantie 9 A

Avoinna pe 11-17, la 11-15 ja su 11-17
Esillä Opistosta rytmiä elämään teemavuoden
innoittamana syntyneitä kädentaidon töitä

Sorat, murskeet, sepelit, multa
Velj. Nuoritalo

Ohjelmaa:

0400 533 739, 0400 321 314 • www.vnoy.fi • info@vnoy.fi

Taidekurssilaisten näyttely Galleria Pehkosessa.
Näyttelytehtävä, voittona vapaavalintainen kurssi.

Perjantaina 20.4.
klo 18 alkaen

OLETKO AJATELLUT?

Tanssiaiset, tahdittaa JoViaali
- vapaa pääsy

Sunnuntaina 22.4.
klo13
klo 16.30

Oppilaskonsertti
Lukuvuoden päätös
- musiikkiesitys ja puhe
- opistolaisyhdistyksen arpajaiset

Jani Himanen | 050 521 0489
www.perinnepelti.fi

Opistolaisyhdistyksen kahvila ja
perinteiset kädentaitoarpajaiset

VAPAA PÄÄSY!

YPÄJÄN
TAKSI
Puh. (02) 727 1180
Haketusta sopivasti

Haketuspalvelu Laaksonen

puh. 0400 823 977

Remontoida piharakennuksiasi?
Rakennatko jotain uutta?

HUOLLOT JA
KORJAUS

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

Puutavarat ulkoverhoukseen maksavat vain 4–6 €/m .
Katso tarjouserät www.ypajanpuutuote.fi
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RANTAUIMAKOULU
PIILIKANKAALLA

PUHELIN:

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

9. – 20.7.2018

3 eritasoista uintiryhmää, jotka toimivat yhtä aikaa kiertäen uintisauna-leikki -rinkiä.
Hinnat: 1 viikko
äsen 50 €
muut 70 €
2 viikkoa jäsen 75 €
muut 95 €
Paikalle järjestetään kuljetus Ypäjän keskustasta. Kuljetusta tukevat ypäjäläiset yhdistykset. Ohjaajana toimii Satu Mononen.
Ilmoittautumiset: klo 17 jälkeen Jonna Hakamäki 0503952030
tai mll.ypaja@gmail.com

VUOKRALLE TARJOTAAN
4,2 ha hyvälaatuista
salaojitettua peltomaata
Ypäjällä. Hyvä sijainti.
Tiedustelut
p. 040 758 4122.

TALENT VALMENNUS

2.4.2018 KLO 12 -15 OHJAAJANA KATJA KARISUKKI

Unelmista totta! Löydä oma Talenttisi. Loistavan esityksen elementit. Jännitys kuriin. BE YOURSELF!
Valmennuksessa käydään läpi onnistuneen esityksen elementit, jännittämisen anatomiaa, omat unelmat ja
tavoitteet sekä loppupuolella henkilökohtaisen esityksen mentorointi n. 10-20 min. Ota mukaan:
muistiinpanovälineet, pienet eväät ja mahdollisesti omaan esitykseen liittyvä rekvisiitta. Ei
osallistumismaksua! Lisää tietoa valmennuksesta: Katja p. 040 722 4114.

YPÄJÄ –TALENT

14.4.2018 klo 12.00 Kartanon koululla
Ypäjä –Talent kutsuu lapsia ja nuoria Kartanon koululle (Varsanojantie 97,
Ypäjä) Talent valmennukseen ja esiintymään Ypäjä –Talent kisaan.
Ilmoittautuminen 28.3. mennessä: kulttuuripuomi@gmail.com. Voittajalle
tarjotaan mahdollisuus esiintyä YPÄJÄN YÖSSÄ ja MANSIKISSA! Palkintona
lahjakortteja. LIVE YOUR DREAMS!
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Y päjän seurakunnan
Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän seurakunnan julkaisema tiedotuslehti Ypäjän kunnan asukkaille.
46.
44. vuosikerta.
Lehden suurin vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä on ilmoituksen
hinta.
Päätoimittaja:
Päätoimittaja:
Sisko Nurminen
Maarit
Anttila
Sivunvalmistus:
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
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
Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta
Maksutta korkeintaan 2 sivun
korkuista palstaa, jonka
jälkeen
hinnaston mukaisesti.
TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
TILAUSHINNAT
osoitteisiin
veloituksetta
Ypäjän
kunnan
alueen
osoitteisiin veloituksetta
Tilaukset kotimaahan ja
Tilaukset
ulkomaillekotimaahan ja
ulkomaille
30 € / vuosikerta + alv 10 %
TILAUSOSOITE
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214
ISSN 1237-2528

Ypäjän
kunta
Ypäjän kunta
Toimistot
Toimistot avoinna
avoinna
ma–ke
9.00–15.00
ma–ke 9.00–15.00
to
to 9.00–17.00
9.00–17.00
pe
pe 9.00–14.30
9.00–14.30
puh.
(02)762
7626500
6500
puh. vaihde
vaihde (02)
fax.
7677214
7214
fax. (02)
(02) 767
email: kunta@ypaja.fi
Ypäjän seurakunta
Papalintie 1 B 13
32100 Ypäjä
puh. (02) 767 3108
fax. (02) 767 3081
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
ilmestyy
Toukokuun Ypäjäläinen
25.4.2018.
Lehteen
tarkoitettu
torstaina 5.5.2016.
Lehteen
aineisto
onaineisto
toimitettava
kunnantarkoitettu
on toimitetvirastoon
viimeistään
maanantava kunnantalolle
26.4.2016
klo 12.00
mennessä.
taina
16.4.2018
klo 15.00.

Kesä–heinäkuun
2018Ypäjäläinen
YpäjäläiKesä-heinäkuun 2016
nen
ilmestyy
30.5.2018.
ilmestyy
2.6.2016.

Seurakunnan asiat
kirkkoherra
Vesa Parikka

DIAKONIAPÄIVYSTYS
SEURAKUNTAKODILLA ON

toimintaa huhtikuussa

SEURAKUNNAN TOIMINTAA HUHTIKUUSSA
Su 1.4. klo 18 Sanakirkko Parikka, Saukkola, Kuorolaisia
Ma 2.4. klo 10 Sanakirkko Ypäjänkylän Seuraintalolla Pentti Lehto, Saukkola
Ti 3.4.
klo 18 Ilosanomapiiri 4/5 sumpussa Pentti Lehto
klo 18 Kokkis-kerho Kartanon koululla
Ke 4.4. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
To 5.4. klo 11 Kultaisen iän kerho Pentti Lehto
Pe 6.4. klo 18 Nuortenilta srk-kodilla
Su 8.4. klo 10 Messu Pentti Lehto, Tapio Laurila. Kansanlähetyksen Kirkkopyhä,
kirkkokahvit kirkossa
Ti 10.4. klo 18 Ilosanomapiiri 5/5 Sumpussa Pentti Lehto (Luukas 20:9-19)
klo 18 Kokkis-kerho Kartanon koululla
Ke 11.4. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
klo 13 Palvelukeskuksen hartaus Pentti Lehto
klo 16 Veisuu Veljet srk-kodilla
To 12.4. klo 18 Laulusiskot srk-kodilla
Pe 13.4. klo 18 Isoskoulutus srk-kodilla
Su 15.4. klo 10 Messu, Lähetyksenpyhä, vieraana Sirkka Liisa Peltola-Laine
Ti 17.4. klo 12 Diakoniapiiri Ypäjänkylän Seuraintalon takkatuvassa
klo 18 Kokkis-kerho Kartanon koululla
Ke 18.4. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
klo 16 Veisuu Veljet srk-kodilla
Ke 19.4. klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla, vieraana Martti Pura
klo 17 Lauluilta kaiken ikäisille srk-kodilla
Pe 20.4. klo 18 Nuortenilta srk-kodilla
Su 22.4. klo 10 Sanakirkko, Partion kirkkopyhä Parikka, Saukkola
klo 16 Gospel konsertti kirkossa, Tapio Laurila johtaa
Ti 24.4. klo 18 Siionin Kannel lauluilta srk-kodilla
klo 18 Kokkis-kerho Kartanon koululla
Ke 25.4. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
To 26.4. klo 18 Veisuu Veljet srk-kodilla
Su 29.4. klo 10 Kansallisen veteraanipäivän messu Parikka, Saukkola. Seppelen lasku
klo 9 Pertunmäellä sotaanlähteneiden muistomerkille, kirkon jälkeen seppeleen
lasku kotirintamanaisten ja lottien muistomerkille, Kirkkokahvit srk-kodilla.
Ma 30.4.	klo 14 alkaen Vapputempaus srk-kodilla. Munkkikahvila, arpajaiset,
”Nelli ja Niilo” –lasten tempaus, ym. mukavaa.

Ypäjän seurakunnan tulevaisuus
Tiedotustilaisuus seurakuntarakenteesta eli Ypäjän seurakunnan tulevaisuudesta pidettiin
Ypäjän seurakuntakodissa torstaina 15.3.2018. Paikalla meitä
oli kaikkiaan n. 40, vieraana
seurakuntarakenteen selvitysmies Urjalan kirkkoherra Timo
Kumpunen. Hän kertoi aluksi prosessin vaiheista eli koko
homma on lähtenyt liikkeelle
jo jokunen vuosi sitten ja viime
lokakuussa kapituli Tampereelta antoi hänelle tehtävän. Sen
mukaan tulee selvittää, tuleeko
tälle Forssan seudulle yksi iso
seurakunta, seurakuntayhtymä
vai ovatko seurakunnat edelleen itsenäiset.
Mukaan lähtivät Forssa,
Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä. Tammikuussa Tammela ilmoitti jäävänsä pois, joten neljä muuta jatkavat asian
selvittelyä.
Selvitys tehdään kevään
2018 aikana. Seurakunnat antavat selvityksestä lausunnon
toukokuun aikana (tai viimeistään alkusyksystä) ja selvitysmies Kumpunen lopullisen raportin 31.10.2018.
Timo Kumpunen selvitti,
miltä vaikuttaisi yksi iso seurakunta tai seurakuntayhtymä
eri vaihtoehtoineen. Yhdessä

seurakunnassa on yhteinen talous ja hallinto, yksi kirkkoherra, kaikki työntekijät saman
seurakunnan palveluksessa,
jolloin sijaistaminen helpottuu.
Samoin on yksi valtuusto ja
neuvosto.
Seurakuntayhtymässä on
siinäkin yhteinen talous ja
hallinto, yhteinen valtuusto ja
jokaiselle seurakunnalla oma
neuvosto. Joka seurakunnassa on oma kirkkoherra ja osa
työntekijöistä yhteisiä.
Yhteistä on se, että jumalanpalveluselämä jatkuu, kirkko
on edelleen, hautausmaa pysyy,
muutosten edessä ollaan vahvempia, ei olla yhden ihmisen
varassa ja oma identiteettikin

voi säilyä. Hän kertoi myös,
että seurakuntayhtymässä voi
olla kappelimalli tai alue/piirimalli.
Iltakahvin jälkeen oli kysymysten ja suullisen ja kirjallisen palautteen vuoro. Varsinkin kirjallinen palaute oli
selkeästi sen suuntainen, että
Ypäjä säilyisi omana itsenäisenä seurakuntana, (jos resurssit
sen sallivat) tai sitten yhdessä
Humppilan ja Jokioisten kanssa.
Tässä on kirkkovaltuustolla
ison pohdinnan paikka. Joka
tapauksessa Ypäjä on mukana
selvitystyössä ja katsotaan, miten tämä etenee.
Kirjoitti Vesa Parikka

Valtuuston varsinaiset jäsenet vuosina 2015–2018 ovat:
Alanko Johanna		Niinimaa Helena
Hirvonen Elina		Perävainio Eliisa
Hokka Kimmo		Pyykkö Riitta
Leppänen Keijo, puheenjohtaja		Ruusiala Suvi
Lintukangas Jari		Rämö Jari
Lipponen Pirkko		Saastamoinen Kaarina
Maunula Pauliina		Vähämäki Sirpa
Mäki-Uutela Aune
Lisäksi kokouksissa ovat mukana
Vesa Parikka, kirkkoherra ja Päivi Mattinen, talouspäällikkö

keskiviikkoisin klo 10.00 – 11.30
sekä torstaisin klo 15.00 – 16.00.
Päivystystä ei viikolla 14.
Olen tavoitettavissa myös muulloinkin sovittuina aikoina.
Yhteystiedot: diakonissa Terhi Hakala-Vappula,
puh. 040-553 6362 terhi.hakala-vappula@evl.fi
************************************************

KULTAISEN IÄN KERHON

kerho kokoontuu parillisten
viikkojen torstaipäivinä
klo 11.00 – 13.00.
Ohjelmassa: alkuhartaus, lounas,
ohjelma, lähtökahvit.
Tarjoilusta peritään 5.00 €.
Omien työntekijöiden lisäksi kerhossa käy satunnaisvierailijoita.
to 5.4. Pentti Lehto, miettii: ”Missä olen kuljeskellut?”
to 19.4. Martti Pura kertoo: ”Miksi minä kirkon rakensin?”
to 3.5. Kevätjuhla
************************************************

YPÄJÄNKYLÄN DIAKONIAPIIRI
SEURAINTALON TAKKATUVASSA
tiistaina 17.4. sekä 29.5. klo 12.00

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

KESKIVIIKKORUOKAILU

Ypäjän seurakuntakodilla keskiviikkoisin klo 11.30
Lounaan hinta 4,00 €.
Tulkaa syömään!
************************************************

SEURAKUNTARETKI
SUOMEN RAAMATTUOPISTOLLE
KAUNIAISIIN TORSTAINA 17.5.

Lähtö klo 7.30 Loimaa – Katinhäntä – Ypäjän seurakuntakoti
klo 8.00 ja jatkuu edelleen Palikkalan kautta Kauniaisin.
Matkan hinta 35,00 euroa, joka sisältää lounaan + kahvin
sekä Raamattuopiston tarjoaman ohjelman.
Paluu klo 18.00 mennessä. Ilmoittautuminen Terhille HakalaVappulalle vappuaattoon mennessä, puh. 040-553 6362.

YPÄJÄN SEURAKUNNAN
NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT

Ypäjän hautausmaalle otetaan kesätyöntekijäksi kaksi (2)
nuorta; tyttö ja poika, kumpikin yhdeksi (1) kuukaudeksi
kesä–heinäkuun välisenä aikana. Palkka on työehtosopimuksen mukainen.
Nuorten kesätyö on tarkoitettu vuosina 1997 – 2002
syntyneille ypäjäläisille koululaisille, opiskelijoille ja muille
työtä vailla oleville nuorille. Työpaikan saamisen ehtona on,
että nuoren kotipaikka on Ypäjän kunta.
Kirjalliset hakemukset 17.4.2017

sähköpostitse paivi.mattinen@evl.fi
Valinta suoritetaan arpomalla.
Valituille ilmoitetaan valinnasta viikolla 18.
Lisätietoja antaa vt. talouspäällikkö Päivi Mattinen,
p. 040 148 4092.

Lähettivieras

Sirkka-Liisa Peltola-Laine eli osa elämästään Tansaniassa.
Afrikka ja afrikkalaiset on osa hänen elämäänsä vuosikymmenten ajan. Sunnuntaina 15.4 hän tulee kertomaan elämästään ja työstään ensin Ypäjän kirkkoon klo 10 ja sen jälkeen
seurakuntatalolle kirkkokahveille.

Kuvassa Nyakaporon savikirkko, jonka ovena on rivi piikkipensaita.
Myöhemmin kirkko sai peltikaton suomalaisten lahjoitusten avulla.
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KORSUROVASTIN PUHE

VAPPUTAPAHTUMA PIDETÄÄN
SEURAKUNTAKODIN PIHA – ALUEELLA

su 11.3.2018 srk.talossa

”Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala. Sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret”
(5.Moos.33:27).- Näillä Vanhan
testamentin sanoilla haluan tervehtiä teitä, hyvä juhlayleisö,
arvoisat veljet ja sisar! Olemme muistelemassa talvisodan
päättymistä. Ensi tiistaina tulee
kuluneeksi 78 vuotta siitä, kun
rintamalinjoille tuli hiljaisuus.
Rajut taistelut ja 105 päivän sota
oli ohi. Tosin raskain menetyksin ja uhrein. Pienet kukkivat
kummut ja veteraanien iltahuuto
kertovat niista tunnoista, joita
sota aiheutti.
Talvisota on tunnettu erityisen vaikeista olosuhteista. Talvi
1939-1940 oli vuosisadan kylminpiä, pakkasta 40 astetta. Silloisen Neuvostoliiton tarkoituksena oli lyödä suomalaiset joukot nopeasti ja edetä Helsinkiin
kahdessa viikossa sekä valloittaa
koko maa, kun heidän aluevaatimuksiinsa ei suostuttu. Sota toi
surua ja murhetta moneen kotiin,
varsinkin rakkaan puolison, isän,
pojan tai muun läheisen kaaduttua juuri silloin kun paras elämä
oli alkamassa.
Pieni, Suomen armeija taisteli
ylivoimaista suurvalta-armeijaa
vastaan. Puna-armeija kärsi valtavat miestappiot, mikä pakotti
hyökkääjän lopettamaan taistelut. Vaikka Karjala menetettiin,
säilytettiin kuitenkin itsenäisyys
ja vapaus.Talvisodan henki ja
rukoukset yhdistivät kansan.
Nähtiin, että Suomen kansan
yllä oli Herran voimakas käsi
ja varjelus. Uskottiin myös, että taivaalliset sotajoukot olivat
suomalaisten rinnalla.
Monille lienee tuttu Väinö
Havas, runoileva kirkkoherra,

jolta virsikirjastamme löytyy
neljä virttä, tunnetuin ehkä 574
”On kaunis synnyinmaamme” ja
344 ”Maan ja taivaan Luojan,
kiitos soikohon”.
Väinö Havas syntyi Lempäälässä, eli siellä missä myös minä nykyisin asun, vuonna 1898.
Havas osallistui myös yhteiskunnalliiseen toimintaan, kun
hänet vuonna 1939 valittiin Vaasan vaalipiistä kansanedustajaksi
eduskuntaan.
Jo nuorena miehenä Havas
oli mukana kansalaissodassa sekä Viron vapaustaisteluissa 100
vuotta sitten. Havas osallistui
myös sotaretkelle Aunukseen
vuonna 1918, jossa hän haavoittui pahasti. Tosin hyvä puoli retkestä oli se, kun hän sotasaaliina
löysi sieltä tulevan vaimonsa.
Sairaanhoitajana rohkeasti toiminut karjalaisneito Saimi oli
jatkossa Väinön elämänkumppani niin iloissa kuin suruissa. Papiksi valmistuttuaan Havas toimi
eri puolilla Suomea ja päätyi
lopulta Kivijärven kirkkoherraksi. Väinö Havas oli luonteeltaan
uhrialtis ja aina vapaaehtoinen.
Kymmenen lapsen isä ja kansanedustaja näki sisäisenä kutsumuksena, että hänen täytyi lähteä taistelemaan ja puolustamaan
isiensä maata. Kansanedustajana
hänen ei olisi tarvinnut lähteä.
Mutta Väinö Havas lähti. Kun
talvisota puhkesi Havas osallistui komppanianpäällikkönä
Jääkärirykmentti 68:n mukana
taisteluihin Summassa, Talissa,
Tervajoella ja Honkaniemessä,
jossa hän haavoittui olkapäähän
talvisodan viimeisinä päivinä.
Vähän ennen Talvisodan alkamista syntyi Havaksen tunnetuin runo: Testamentti pojalleni.

Talvisodan päättymisen
konsertti seurakuntakodissa
Kauniina talvisena sunnuntaina
11.3. vietettiin muistorikas sotaajan laulujen muistokonsertti
Ypäjän seurakuntakodilla Ahti
Järvelän johdolla. Mukana oli
laulajia ja soittajia Kalvolasta,
Toijalasta, Valkeakoskelta, Lempäälästä ja Tampereeltakin asti, eli hyvin laajasti Pirkanmaan
alueelta. Yleisö täytti seurakuntakodin salin 100 henkilön voimin.
Ahti Järvelä oli tehnyt 15 koskettavaa lauluvalintaa tätä tilaisuutta varten. Järvelä on toiminut 40 vuotta vahvasti musiikin
parissa, josta myös 35 vuotta
Toijalan pelimannien johtajana.
Jo 12 vuoden iässä musiikki ja
soitto alkoi vetää Ahtia puoleensa silloisen kansakoulunopettajan johdolla. Ahdilla on kuusi
veljestä, joista neljä on soittajaa.
Tästä konsertista selvittiin nyt
kahden Järvelän veljeksen voimin, mutta joskus heitä on soittamassa kuulemma enemmänkin.
Siviilityönsä Järvelä on tehnyt
aluepäällikkönä Somerolla maataloustuotteiden parissa. Ahti
saattoikin liikkua näillä seuduilla
niin ollen tutuissa maisemissa ja
täysin olossaan oikeassa.
`Sillanpään marssilaulu´ löi
vahvat alkutahdit tälle konsertille. Tilaisuudessa puheen piti korsurovasti Erkki Vappula.
Lisänimi ´korsurovasti´ tulee
päivälleen tasan kuuden vuoden
takaa, jolloin hän oli mukana
vastaavassa tilanteessa Korsu-

orkesterin konsertissa Ikaalisten
kirkossa. Korsuorkesteri teki
silloin viimeistä Lapin-kiertuettaan silloisella kokoonpanolla.
Etelään ja koteihinsa, Itä–Suomeen palatessaan sain tämän orkesterin pysähtymään Vanhassa
Ikaalisten kauppalassa sota-ajan
laulujen konsertin toteuttamisen
verran.
Monet sota-ajan laulut ovat
meille vanhastaan varsin tuttuja,
kuten esimerkiksi: ´Pienet kukkivat kummut.´ ´ Ilta kannaksella,
´ Valkea sisar,´ ´Kuudes joulukuuta´ ja ´Äänisen aallot.´ Niissä
sanat ja sävel sulautuvat täysin
yhteen. Joskus täyttyy oikein etsiä ja miettiä sanojen sisältöä.
Laulu vie jokaista kuulijaa omia
polkujaan, johonkin sinne, mihin
sanat eivät yksinään välttämättä
ylety.
Rintamallakin koettiin hyvänä
ja voimanlähteenä jos joku osasi esimerkiksi haitarilla vetäistä
jotakin iloista musiikkia. Tuttu
musiikki jättää ja painaa meihin
oman pysyvän muistijälkensä.
Tämä tilaisuus oli laajasisältöinen ja monien sisäisiä tuntoja
ruokkiva ja hoitava. Oli koittanut tunnelmallisen laulusarjan
yhteisesityksen vuoro. ´Kodin
kynttilät´ sytyttivätkin koko juhlayleisön yhteiseen lauluun. Sitten nousimme ylös ja konsertti
päättyi juhlalliseen ja syvälliseen
´Veteraanin iltahuutoon.´
Konsertin lopuksi saimme vielä nauttia Aino Tuuran

30.4.2018. KLO 14.00 ALKAEN

Se kuuluu seuraavasti:
Tänä aamuna, poikani lähden, kohti tuskien rintamaa.
Sinun, äitis ja veljies tähden, minut kutsuvi isänmaa.
Isänmaallinen, kontua vailla, olen ollut ja köyhä mies.
Sydän-Suomeni karuilla mailla, oli suitseva kotilies.
Perinnökseni, poikani annan, tyhjät taskuni ja isänmaan.
Kalasaunani välkkyvän rannan, pyhän uskoni Jumalaan.
Minut kerran kun kantavat luokses, risti sormes ja ole mies.
Kävi poikani näin sun vuokses, minä viitoitin miehen ties.
Kaksi vuotta myöhemmin
Väinö Havaksen elämä päättyi
jatkosodassa Suojärven taisteluissa. Hänet haudattiin kotikuntansa Kivijärven kirkkomaan
multiin.

Ystävät!

Vapaaehtoisuus on uhrautumista, Se on omasta mukavuudestaan tinkimistä. Ja se on valmiutta auttamiseen. ”Ole valmis”,
joka on ahkerien partiolaisten
tunnus, sopii myös meille kaikille. Näinhän toimi Väinö Havas
ja muut Suomen uljaat sotilaat.
Meillä on velvollisuus ja meillä
on vankka perintö. Meidän velvollisuutemme ja oikeutemme

on vaalia isien kallista perintöä
ja isänmaan vapautta, jotta se
jäisi yhä rikkaampana ja onnellisempana tuleville polville.
Meillä on kallionperustus, Se
perustus on ikiaikojen Jumala
ja Herra Jeesus Kristus, hänen
ristinsä ja ylösnousemuksensa.
Häneen me saamme turvamme
panna omassa elämässämme ja
hänelle saamme uskoa myös
kansamme kohtalon. Me suomalaiset olemme toivon kansaa.
Ja meillä on paremman tulevaisuuden suuri toivo, sillä meitä
kannattavat ”iankaikkiset käsivarret”. Jumala Suomen kansaa,
isänmaatamme ja meitä jokaista
siunatkoon! Aamen.

Ohjelmassa hauskoja hetkiä Pellepariskunnan
Nellin ja Niilon seurassa, heillä mukanaan ratasponit Selma ja Sulo, joilla lapset pääsee pienelle
ratsastusretkelle,
mukaan saa vielä veikeän ilmapallohahmon.
Perinteinen Munkki-Kahvila, jossa on myynnissä
tuoreita munkkeja, kahvia ja simaa.
Katuliituilua, kasvomaalausta, keppihepparata ja
arpajaiset. Tuotto menee yhteisvastuulle.

TERVETULOA KAIKKI MUKAAN!

!

Seurakunnan päiväkerho tiedote

Tervetuloa seurakunnan syksyn 2018 päiväkerhoon.
Kerhoon ilmoittautuminen alkaa huhtikuussa.
Kerhoon pääsee 3–5 vuotiaat lapset ja
ilmoittautumiskaavakkeita saa kerhosta, sekä huhtikuun Ypäjäläinen lehdestä. Kaavakkeet palautetaan
päiväkerhoon 17.5. mennessä.
Syksyn kerhot alkavat viikolla 36.
Päiväkerhojen toiminta ajat seuraavasti, jos saadaan
ryhmät kokoon. Yhteen ryhmään pitäisi saada vähintään kuusi lasta, muuten tehdään sekaryhmät ja ajat
muuttuvat.
Maanantai 5-vuotiaat klo 9–12
Tiistai
4-vuotiaat klo 9–11
Keskiviikko	3-vuotiaat klo 9–11 ja
5-vuotiaat klo 12–15
Torstai
4-vuotiaat klo 9–11

YPÄJÄN SEURAKUNTA
PÄIVÄKERHOON ILMOITTAUTUMINEN
Syksyn 2018 kerhoryhmien järjestelyjen vuoksi tarvitsemme
seuraavat tiedot lapsestanne
17.05.2018 mennessä. Päiväkerhoon pääsevät 3–5-vuotiaat
lapset. Tänä vuonna 3-vuotta täyttävät voivat aloittaa syksyllä
kerhojen alkaessa. Jo kerhoa käyviltä riittää sanallinen ilmoitus päiväkerhoon. Ellei tiedot ole muuttuneet. Päiväkerho on
maksuton.
Lisätietoja saa päiväkerhosta puh: 040-804 9252/
Laila Moisander maanantai–torstai klo 9–15 välisenä aikana.
Sukunimi __________________________________________
Etunimet __________________________________________
Syntymäaika _______________________________________
Huoltajan nimi ______________________________________
Lähiosoite _________________________________________
Postinro _______________paikka ______________________

Seurakuntavaalit 2018

Milloin?
Sunnuntaina 18.11.2018
Seurakuntavaaleissa valitaan seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenet. Vaalit toimitetaan joka neljäs vuosi
samanaikaisesti kaikissa seurakunnissa. Ennakkoäänestysaika on tiistaista lauantaihin 6.-10.11.2018.
Kuka voi äänestää?
Äänioikeus seurakuntavaaleissa on kaikilla viimeistään 18.11.2018 eli vaalipäivänä 16 vuotta täyttävillä
(synt. 18.11.2002 tai aiemmin) kirkon jäsenillä, joilla
on kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta Suomessa.
Kuka voi olla ehdokkaana?
Vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoimeen on
kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen. Vaalikelpoisuusiän on seura-kuntavaaleissa täytyttävä viimeistään vaalipäivänä eli 18.11.2018.
Seurakuntavaaleissa voidaan asettaa ehdokkaaksi
vain sellainen vaalikelpoinen seurakunnan jäsen, joka
on antanut siihen suostumuksensa.
Ypäjällä kirkkovaltuustoon valitaan 15 jäsentä. Ypäjällä on jo aika monta kertaa kirkkovaltuusto valittu
sopuvaalilla eli äänestystä ei ole ollut, vaan ehdokkaita on ollut juuri se määrä, mikä on valittukin. Piispantarkastuksessa oli suositus pitää ihan oikeat vaalit.
Tämä olisi toivottavaa.
Vesa Parikka
ja Hilkka Vanteen esille nostamista tarjoiluista, kahvista, Mäki- Heikkilän leipomon sunnuntaiaamuna leipomasta ihanasta
pullasta sekä Jokioisten leivän

maukkaista karjalanpiirakoista.
Hyvältä maistui! Lämmin kiitos
kaikille mukana- ja läsnäolosta!
Terhi Hakala-Vappula

Puh. _________________________
Lastasi kerhosta hakevan henkilön/ hoitajan nimi __________
_________________________________________________
____________________Puh. __________________________
Onko lapsellanne allergia tai jokin sairaus, joka pitää ottaa
huomioon kerhoaikana?
_________________________________________________
_________________________________________________
Saako lastanne kuvata/videokuvata kerhossa ja käyttää kuvia
esim. lehdissä ja srk:n tilaisuuksissa esim. perhekirkot/ juhlat?
Kyllä __________ Ei_________
Saako lapsenne kuvia käyttää seurakunnan internet kotisivuilla?
Kyllä __________ Ei_________
Saako lapsenne osallistua päiväkerhon järjestämiin retkiin,
joista ilmoitetaan erikseen kerhovihkossa?
Kyllä __________ Ei_________
Saako lapsenne nimen antaa kerhokuvan kerhokavereille?
Kyllä __________ Ei_________
Mitä toivotte päiväkerhotoiminnalta? ____________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Huoltajan allekirjoitus _______________________________
_________________________________________________
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SUOMALAISEN ELOKUVAMUSIIKIN KONSERTTI
TÄÄLLÄ POHJANTÄHDEN ALLA
Tapio Laurila ja Sekametelikuoro
Kotimaisen elokuvamusiikin konsertti toteutetaan
Kosken Työväentalon salissa
sunnuntaina 15.4. 2018 kello 15.

Hulvaton parivaljakko Tapio ja Sekameteli ovat jo tuttu ja
odotettu niin Koskella kuin ympäristökunnissakin. Pari viikkoa
sitten salintäysi yleisö sai nauttia Kosken Seurakuntasalissa
Gospel-konsertista, (Ypäjä 22.4. kirkossa kello 16), ja nyt
siis tarjoillaan suomalaista elokuvamusiikkia. On Akselin
ja Elinan Häävalssi, tukkilaisromantiikkaa, Vanhaa myllyä
Tähtien kertomaan asti. Musiikissa avustaa Tuulikki Satto
viululla, hän soittaa myös mm. iki-ihanan Sua vain yli kaiken mä rakastan. Pentti Haapasalo laulaa Isoisästä, ja kuoro
vaihtelee nais- ja mieslauluilla. Elokuvista kertoo ja juontaa
Terttu Heikkilä. Sekametelikuoro panee alkuun nyt digipianokeräyksen Työväentalon hyväksi. Se helpottaa kaikkia
tuleviakin esiintyjiä. Toivomme kaikkien tulevien esiintyjien ja muidenkin vapaaehtoisten osallistuvan keräykseen.
Lopuksi voi ostaa itselleen hyvät kahvit.

Ypäjän kunniakuntalainen
n:ro 1 Börje Alpakka

Börje-alpakalle ja hänen hovikuskilleen Sirpa Ryypölle luovutettiin 1.3.2018 kunniakirja Pyyteettömästä ja pitkäaikaisesta
kuntoutustyöstä sekä läsnäolosta. Kunniakirjan luovutti kunnanjohtaja Sam Vuorinen. Börje-alpakka ihastutti vierailullaan
kunnantalon väkeä ja saikin taas lisää uusia ihailijoita.

VALIO KUNTA
Ypäjän kunnassa on perinteisesti paljon muun muassa maatalous- ja luonnonvara-alan sekä
hevostalouden yrittäjyyttä. Muiden muassa Carrus Dressage
jalostaa ja kasvattaa laadukkaita
hevosia muun maatilatalouden
ohessa, Köllin Mullit taas kasvattaa nautakarjaa ja puhveleita,
Arctic Milk tuottaa herkullisia
juustoja valtakunnalliseen jakeluun, Ypäjän Vehnämylly tarjoaa ensiluokkaisia myllytuotteita uniikissa ympäristössä ja
Kärkäisen puutarhalla viljellään
luonnonmukaisesti jo toisessa
polvessa. Alkutuotannon työpaikkojen osuus onkin meillä noin 21 prosenttia kaikista
työpaikoista, kun niitä seutukunnassa kaiken kaikkiaan on
noin 5 prosenttia. Tätä tukee
numeroiden valossa myös se
tosiseikka, että pinta-alastamme
(183 km2) noin 48 prosenttia
on peltoa ja 47 prosenttia metsää. Olemme siis varsin luonnonläheinen ja maaseutumainen
kunta – itse asiassa maaseutuvaltaisin kunta Forssan seudulla. Tämän maaseutuvaltaisen
yrittäjyyden lisäksi meille on
sijoittuneena poikkeuksellisen
paljon myös täysin toisenlaista
yrityskantaa jalostuksen ja palveluiden alueelta. Esimerkiksi
Plastiset tekee laajalti tunnettuja
lujitemuovi- ja lipputankotuotteita, Artlevy asennusvalmiita
tilaelementtejä ja Ypäjän Metalli teatterien näyttämötekniikkaa

- vain muutamia mainitakseni.
Näiden lisäksi on useita maatilamajoituksia, joissa yhdistyvät
useammat toimialat, kuten Paijan tila, Levomäen Maatilamökit sekä Myllykylän tila. Loimijoki Golfin ja Hevosopiston
osuutta suurina työllistäjinä ja
maineen rakentajina kunnassa
ei voi niitäkään tippaakaan väheksyä. Paljon jäi tilanpuutteen
vuoksi erinomaisia toimijoita
mainitsemattakin, tästä ei kannata pahastua.
On siis varsin perusteltua,
että kuntamme uuden strategian
yhdeksi neljästä painopistevalinnasta on noussut yrittäjyys
kaikissa sen muodoissaan. Strategiatekstiin on kirjattu seuraavaa: ”Kunta uskoo vahvasti
yrittäjyyteen kärkihankkeissaan ja sen myötä syntyvään
paikalliseen kasvuun, omavaraiseen työllistämiseen ja työllistymiseen. Toimiva kunnan,
yrittäjien ja paikalliset olot ja
tarpeet tuntevan, aktiivisen yritysasiamiehen keskusteluyhteys
on keskeinen toiminnan kulmakivi. Ypäjäläisten yrittäjien
näkyvyys on kunnan etu, niin
ikään yrittäjät hyötyvät kunnan
aktiivisesta esilläolosta. Yritystoiminnan aloitus, pysyvyys ja
sukupolvenvaihdos tulee sekä
neuvontapalveluiltaan että tilojen saatavuudeltaan toimia
matalan kynnyksen ja yhden
luukun periaattein. Kokeiluyrittäjyyttä on pyrittävä tukemaan,

samoin luomaan kannustimia
yritystoiminnan paikkakunnalla
pysymiseksi, että saapumiseksi.
Hevos-, luontopalvelu- ja matkailuelinkeinot nähdään paikallisina vetovoimatekijöinä.
Päätöksissä otetaan huomioon yritys- ja elinvoimavaikuttavuus.”
Strategian hengessä olemmekin aloittaneet voimakkaan
yritys- ja elinkeinoelämään panostamisen. Yritysasiamiessopimuksemme Jokioisten kunnan
kanssa on uusittu siten, että uusi
Jokioisten, Ypäjän ja Humppilan yhteinen yritysasiamies on
omassa kunnassamme vähintään
päivän viikossa. Näin palvelu
saadaan matalalla kynnyksellä
vaikkapa suoraan yrityksiimme.
Jarmo Kujanpää esittäytyy tässä
lehdessä. Lisäksi määräaikaisen
viestintä- ja elinvoimasuunnittelijan haku on paraikaa käynnissä, mikä toteutuessaan nostaa
Ypäjän esille entistä paremmin
mistä kaikki toimijat hyötyvät.
Henkilöresurssien lisäksi kunta
on panostanut tilaresursseihin
muun muassa huutamalla entisen Siwan huoneiston Perttulantieltä 9750 eurolla. Näin edullista toimitilaa ei ihan helpolla
saada. Tila tullaan jakamaan ja
vuokraamaan useammalle yrittäjälle, jopa pop-up -yrittäjyyttä
voidaan tiloissa kokeilla. Ennen
huutokauppaa kunnalla ei ollut
juurikaan tarjota potentiaalisille
yrittäjille tiloja keskustan tun-

tumasta. Tämän kaupan lisäksi
Kurjenmäellä toimivan Annantien liikekeskuksen kiinteistölle
on tehty kasvojenkohotus pintaremontilla, jotta siinä toimivilla
erilaisilla palveluilla ja yrityksillä olisi mahdollisuus toimia
asianmukaisesti. Näiden lisäksi Palikkalan teollisuusalueen
asemakaavoitus on käynnistetty vuoden alussa ja hankkeen
osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kunnanvirastolla. Toteutuessaan kaava
mahdollistaa 10-tien keskeisen
yritysalueen kehittymisen entisestään ja ratkaissee toivottavasti alueella pitkään vaivanneita epäkohtia.
Paljon on siis tälläkin saralla
tehty ja tehdään edelleen. Yritystemme menestymisestä menestymme me kaikki.
Sam Vuorinen
vt. kunnanjohtaja

Vuoden 1967 rippikoululaisten 50-vuotistapaaminen
Sunnuntaina 27.8.2017 kokoontuivat vuoden 1967 rippikoululaiset Ypäjän kirkkoon,
jossa saarnasi kirkkoherra Vesa Parikka ja kanttorina toimi
Kaija Saukkola. Kirkkoherra
pyysi rippikoulutapaamiseen
saapuneita siirtymään etupenkkeihin. Paikalle oli saapunut 24
vuonna 1967 ripille päässyttä,
jotka pyydettiin tulemaan Ehtoolliselle ensimmäisenä. Messun jälkeen Anja Paju ja Pekka
Siren lähtivät viemään sinivalkoisin nauhoin varustettua havuseppeltä sankarihautamuistomerkille. Alttarikorokkeella
luettiin nauhoissa oleva teksti
”Itsenäisyyttämme puolustaneiden sankarivainajien muistoa kunnioittaen. Vuoden 1967
rippikoululaiset.” Muut entiset

rippikoululaiset muodostivat
kunniakujan seppeleenlaskua
varten. Sen jälkeen kokoonnuttiin yhteiskuvaan ja mukaan
saatiin myös silloinen kanttori
Riikka Jaakkola (Mäkimattila).
Sitten siirryimme Seurakuntakodille, paikalla oli kaikkiaan 35 rippikoululaista, ja seuralaista. Tapaamista johdatteli
Vesa Parikka. Aluksi nautimme
Kirsti Sirenin ja Laila Moisanderin vapaaehtoistyönä valmistaman keittoaterian runsaine
lisukkeineen.
Läsnäolijat kertoivat kukin lyhyesti, mitä olivat tehneet tämän 50 vuoden aikana.
Vesa kyseli rippikoululaisten
muistoja vuodelta 1967. Vesan
täytyi kuitenkin lähteä piispan määräämään tapahtumaan

Komea Gospel-konsertti Ypäjällä
Tapio Laurila ja Kosken Sekametelikuoro järjestävät
Gospel- konsertin Ypäjän kirkossa 22.4.2018 kello 16.
Konsertin juontaa kirkkoherra Vesa Parikka ja bassokitarassa
avustaa Tuukka Virrasoja. Solisteina laulavat Kaija Saukkola,
Vesa Parikka, Merle ja Erik Temmer.
Konsertti koostuu monipuolisesta ja melodisesta, ns. ”menevästä” musiikista, josta jokainen voi
nauttia; esim. Tähteni säteilee, Vie vuorille tää viesti, Saviruukku, Kun autuaat, jne. Siinä laulaa
Sekametelikuoro neliäänisesti ja välillä on myös yksittäisesityksiä, nais-miesduo, soitantaa ja yhteislaulua. Kuoro toimii Somero-opiston alaisena.
Tapio Laurila on legendaarinen kanttori Loimaalta. Hänellä on monikymmenvuotinen ura muusikkona, opettajana, nuorten ja vanhempienkin kannustajana ja soittokunnan kapellimestarina.
Hän on henkilönä karismaattinen ja valoisa persoona, urheillutkin koko ikänsä ja pelaa edelleenkin tennistä kahdesti viikossa.
Sekametelikuoroa Laurila on johtanut Tiina Tammisen jälkeen jo usean vuoden ajan. Kuoro on
Kosken monista kokoonpanoista pysynyt suurimpana, ja Laurila sovittaa itse kaikki kappaleet
kyseiselle kuorolle.						
Terttu Heikkilä

Nuori, hae
kesäduuniin OPn piikkiin
OP tarjoaa 15-17-vuotiaille nuorille mahdollisuuden tutustua
työelämään. Lahjoitamme viiden ypäjäläisen yhdistyksen
välityksellä kahdeksalle nuorelle kahden viikon kesätyöpalkan.
Yhdistykset haastattelevat ja valitsevat kesätyöntekijänsä.
Tutustu kesätöihin osoitteessa www.facebook.com/OPYpaja/.
#kesäduuniopnpiikkiin

Tammelaan kesken tilaisuutemme. Mirja Paju esitti vuoden 1967 kanttorimme Riikka
Jaakkolan säestämänä huilumusiikkiesityksen.
Lopuksi nautimme kakkukahvit ja virallinen tapaaminen
päättyi mutta sen jälkeen alkoi
vilkas muisteleminen ja yhteystietojen vaihto, koska aika
moni oli tullut Ypäjän ulkopuolelta paikalle ja yhteydenpito oli jäänyt vähäiseksi vuosikymmenien aikana. Moni
totesi, että olimme vain hiukan
muuttuneet rippikouluajoista,
joten esittäytymiskierros oli
paikallaan. Todettiin myös, että yllättävän moni oli poistunut keskuudestamme. Vuonna
1967 rippikoululaisia oli ollut
kaikkiaan 102 ja pojat pääsivät
ripille 24.6 ja tytöt 23.7.
Kiitokset kaikille mukana
olleille, ohjelman suorittajille
ja ruokahuollon hoitajille.
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Yritysasiamies Jarmo Kujanpää esittäytyy
Olen aloittanut tammikuussa
Ypäjän, Jokioisten ja Humppilan kuntien yritysasiamiehenä.
Työviikkoni jakautuu siten, että
olen joustavasti yhden päivän
Ypäjällä. Työhuoneeni on kunnantalolla, mutta sieltä minua
harvemmin tavoittaa. Tarkoituksena on nimittäin kiertää yrityksissä ja eri organisaatioiden
luona niin paljon kuin vain minut otetaan vastaan. Syynä tähän
on se, että näin tullaan tutuiksi
puolin ja toisin. Tavoitteena jalkautumisessa on kuitenkin, että
yrityksiltä ja kunnilta tulevat toimeksiannot määrittelevät pitkälti
työtehtäväni. Yritykseltä tuleva
toimeksianto on tyypillisesti, että ”selvitä onko …”
Työtehtäviini kuuluu myös
aloittavien yritysten perustamisneuvonta. Tässä työssä minulla on valtakunnallinen Uusyrityskeskusten verkosto tukena.
Ypäjän kunta on mukana tässä
verkostossa, mikä onkin ollut
erittäin hyvä ratkaisu, sillä yksi henkilö ei voi olla kaikkien

asioiden asiantuntija. Näin ollen
asiantuntemusta on saatavissa
tarvittaessa, vaikka laki- tai rahoitusasioissa. Neuvojina ovat
kollegat muista Uusyrityskeskuksista tai paikalliset kumppanit. Tätä jälkimmäistä verkostoa onkin syytä kehittää. Toisin
sanoen esimerkiksi paikalliselta
tilitoimistolta saisi maksutonta
kirjanpidon neuvontaa yrityksen
perustamisvaiheessa. Myöhemmässä vaiheessa yritys voisi sitten olla vaikka kyseisen tilitoimiston asiakas.
Ensimmäisen kahden kuukauden työtehtäväni Ypäjälle
ovat menneet asiamiespostin
selvittelyn merkeissä, sekä entisen Siwan uudelleenkäytön
ideoinnin parissa. Muutamilta
yrityksiltä on tullut pieniä toimeksiantoja. Sen sijaan yritysten
perustamisneuvonnan osalta on
ollut hiljaista, ainoastaan yksi
keskustelutapaaminen.
Ypäjä tunnetaan hevosista ja
jonka varaan monen toimijan ja
yrityksen olemassaolo täällä pe-

rustuu. En kuitenkaan tässä tapauksessa näkisi erityisen suurena
riskinä yhden tukijalan varassa
olemista. Selvitysten mukaan
hevostaloudessa vapaa-ajan ratsastustoiminta lisääntyy. Vaikka
toimiala on minulle vieras, niin
voisi ajatella, että tuohon kannattaisi panostaa ja jossa roolissa Hevosopisto on keskeisin
toimija. Koulutus ja valmennus
ovat tärkeitä, mutta niiden rinnalle tulisi kehittää kaupallista ratsastustoimintaa ja siihen
liittyviä tukipalveluja. Näin joko opiston itsensä tuottamana,
mutta erityisesti yhteistyössä
alueen yrittäjien kanssa. Toimin
aiemmin Suomen Urheiluopiston palveluksessa Vierumäellä ja
vertaankin tätä siihen. Vierumäellä kaupallisen yhtiön toiminta
toimi erinomaisessa yhteistyössä
koulutus- ja valmennuspalveluja
tuottavan urheiluopiston ja yritysten kanssa.
Tätä kokonaisuutta mielestäni
täydentää erinomaisesti se, että Ypäjältä löytyy 18-väyläinen

golf-kenttä. Näin ollen hieman
vanhemmillekin henkilöille löytyy vaihtoehtoja. Toki molemmat
lajit sopivat hyvin myös nuorille.
Hieman yksinkertaistaen - toinen
puoliso voi ratsastaa ja toinen
golfata, mikäli molemmat lajit
eivät nappaa molemmille. Molempien lajien harrastajissa on
myös yrittäjiä ja yrityspäättäjiä.
Hyvät harrastusfasiliteetit voisivat parhaimmillaan tuoda Ypäjälle muuhunkin kuin hevosiin
liittyvää yritystoimintaa näiden
henkilöiden myötä. Itse odotan
innolla kesää, että pääsen testaamaan Loimijoki Golfin väyliä
ja tutustumaan maastopyörällä
uusiin metsäpolkuihin.
Suurimpana seudullisena kehittämishaasteena näen 2-tien
parantamisen. En kuitenkaan
epäile, etteikö asia olisi tullut
monesti jo aiemmin esille. Tie
oli minulle tänä talvena uusi kokemus. Tiestä ei tarvitse rakentaa
moottoritietä, mutta tietä voisi
monin paikoin oikaista ja leventää. Runsaan raskaan liikenteen

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry
PÄÄSIÄISVALKEET
31.3.2018 KLO 19:00

YPÄJÄNKYLÄN SEURAINTALOLLA
Ypäjänkyläntie 842

Ylimääräinen kokous tiistaina 10.4.2018 kello 13 Veteraanituvalla.
Käsitellään yhdistyksen vuoden 2017 toimintakertomus,
tilit ja toiminnantarkastajien lausunto. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa! 				

Hallitus

Tule ja ota koko perheesi mukaan nauttimaan
pääsiäisvalkeiden loisteesta.
Tarjolla makkaraa ja nokipannu kahvia.
Ypäjänkylän kyläyhdistys ry.
Tulossa olevia tapahtumia:
– 15.4. Kevät kokous
– 22.4. Kevättori

Ypäjän kunnan kalastuskuntien vuosikokous

pidetään Ypäjän Osuuspankin kokoustiloissa sunnuntaina 8.4.2018 klo 18.00.
Toimitsijamies

Ypäjänkylän paikallisyhdistys ry.
VUOSIKOKOUS tiistaina 10.4.2018 klo 18.30 Ypäjänkylän Seuraintalon takkahuoneella. Esillä sääntöjen
määräämät asiat. Tervetuloa mukaan kaikki toiminnastamme kiinnostuneet.
Johtokunta

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Ypäjän
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous
pidetään 12.4. kello 18.30 Veteraanituvalla.
Hallitus kokoontuu kello 18.
Tervetuloa!

Lehtolan yksityistien vuosikokous

pidetään Tuomo ja Merja Mäkeläisellä perjantaina
13.4.2018 klo 18.00.
Hoitokunnan pj Tuomo Mäkeläinen

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Huhtikuun 2018 toimintaa:
Kuukausitapaaminen 10.4. klo 13.00 Veteraanitupa.
Vieraana apteekkari Maria Jungner.
Operetti Mustalaisruhtinatar 14.4. klo 18.00 Hämeenlinna
Naistenpiiri 17.4. klo 13.00 Veteraanitupa

Toivon että yritykset ja yrittäjät sekä yritystoimintaa harkitsevat olisivat minuun yhteydessä yritystoimintaan liittyvissä
asioissa. Kuten sanottua, niin
työni muotoutuu paljon näiden
kontaktien myötä. Ajankohtaisista asioista tiedotan Facebook
sivuilla, jonne pääsee ilman
rekisteröintiä vaikka Googlehaun kautta esimerkiksi haulla
”jokiläänin yritysasiamies facebook”. Siellä on tietoa yritysten
aamukahveista ja tapahtumista
ja jotka ovat avoimia kaikille –
tervetuloa.

Ypäjän Nuorisoseura ry.
KEVÄTKOKOUS
Ypäjänkylän Seuraintalolla
sunnuntaina 15.4.2018 alkaen klo 15:00
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu
Tervetuloa mukaan kaikki nuorisoseuran toiminnasta
kiinnostuneet.
Johtokunta

Suomen Keskusta r.p:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
KEVÄTKOKOUS

Sunnuntaina 1.4. klo 14.00
Veteraanituvalla.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

vuoksi myös ohituskaistoja tulisi
rakentaa turvallisuuden parantamiseksi. Hyvänä verrokkina tästä on vaikkapa Heinola-Jyväskylä väli joka oli aiemmin tunnettu
pullonkaula. Kansanedustajien
välillä Forssa-Pori tulisikin yhteistyössä ”pekkaroida” 2-tien
parantamisen puolesta. Opintomatka Haminan seudulle olisi
myös avartava, koska siellä seudullinen infra on laitettu hienoon
kuntoon. Kunnossa olevat tieyhteydet ja liittymät mahdollistavat myös yritysten sijoittumista
hyville liikennepaikoille.

KEVÄTKOKOUS
Ypäjänkylän Seuraintalolla
Sunnuntaina 15.4.2018. alkaen klo 16:00
Kylätoimikunta kokoontuu klo:14:00
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu
Tervetuloa.
Huom. Muistattehan, että kokous
on avoin kaikille
Ypäjänkylän Kyläyhdistyksen jäsenille.
Jäsenhakemuksen voi tehdä myös kokoukseen saapuessaan.
Ypäjänkylän kyläyhdistys ry.
Tulossa olevia tapahtumia:
– 1.5. Vappulounas
– 9.6. Avoimet kylät.

Ypäjän Kokoomus ry:n

– 729
TARJOAA JÄSENILLEEN MAHDOLLISUUDEN VARATA
LIPUN SUORAAN TEATTERILTA

vuosikokous pidetään sunnuntaina 15.4.2018 klo
17.00 Veteraanituvalla (hallitus klo 16.30). Käsitellään
sääntöjen määräämät asiat. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!				
Hallitus

NUMEROSTA 044 9791961 (ma–to klo 16–18)
HALUAMANAAN PÄIVÄNÄ JA LÄHTEÄ KOKEMAAN

Keskustan Perttulan py:n

Ulkoilupäivä 19.4. klo 13.00, lähtö Veteraanituvalta
Tarinatupa 20.4. klo 13.00 Veteraanitupa
Vapputapahtuman suunnittelupalaveri 23.4. klo
13.00 Veteraanitupa
Piirin kulttuurimatka Ranskaan 24. – 28.4.

Tervetuloa kaikki uudet ja nykyiset jäsenet mukaan!

ESITYSPAIKKA Myllytie 3, Jokioinen
(teatteri laskuttaa liput jälkikäteen yhdistykseltä)
OLKAA HYVÄT JA NAUTTIKAA!!
Hallitus

sääntömääräinen vuosikokous pidetään Veteraanituvalla ma 16.4.2018 klo 19.00. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Johtokunta kokoontuu klo 18.00.
Tervetuloa.
Johtokunta
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Huhtikuu / 2018
Ypäjän Hevosystäväinseuran
VUOSIKOKOUS

Leppäkorven yksityistien

vuosikokous torstaina 19.4.2018 klo 19.00
Aino ja Markku Tuuralla.
Hoitokunta

maanantaina 16.4.2018 klo 18.00
Ravintola Karrinpuomissa

Asialistalla sääntöjen määräämät asiat sekä
• Vuoden Hevosen 2017 palkitseminen
• Seuran jäsenten v. 2017 kasvattamien varsojen huomioiminen (yst. ilmoittakaa syntyneet varsanne
Päivi Laine tai Päivö Hirvonen)
•
Kasvatuksen teemavuosi: Jalostushevosten uudet
kiertopalkinnot
• Tietoa kevään Paikallisraveista ja niiden valmistelusta
• Kakkukahvit
• Seurustelua

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry
ULKOILUPÄIVÄ torstaina 19.4.2018
Tavataan klo 13.00 Veteraanituvalla, juodaan kahvit
ja jatketaan matkaa rantaan Venesatamaan. Ota
mukaan ulkoiluvälineet, esim. kävelysauvat, tai mitä
haluat, sekä sään mukainen pukeutuminen. Sään
suosiessa ehkä mahdollisuus makkaranpaistoon.

TERVETULOA!
Johtokunta

Sääntömääräinen vuosikokous
ti 17.4. klo 16.00 Veteraanituvalla.
Johtokunta kokoontuu klo15.00.
Puoluekokousasiat.
Tervetuloa!

Kesätyöntekijä
Ypäjän Yllätys ry palkkaa kaksi 15-17
vuotiasta kesätyöntekijää.

Työtehtävät koostuvat pääasiallisesti lasten
liikunnan ohjauksesta touko-heinä 2018 aikana.
Työ saattaa sisältää pienissä määrin myös esim
varustevaraston siivousta.
Eduksi katsotaan liikunnallisuus sekä
mahdolliset erilaiset ohjaajakoulutukset.
Tiedustelut sekä vapaamuotoiset hakemukset 20.4.2018 mennessä

liikuntavastaava@ypajanyllatys.fi tai 045 664 9221

Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistys ry:n
sääntömääräinen kokous
Veteraanituvalla, os. Perttulantie 7, YPÄJÄ
ti 17.04.2018 klo 18.00
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa! Hallitus
Kartanonkylän yksityistien

VUOSIKOKOUS
pidetään Ypäjän Osuuspankin kerhohuoneessa
torstaina 17.4. 2018 klo 19.00 alkaen.
Esillä sääntöjen määräämät asiat. Maksuunpanoluettelo on nähtävillä Ypäjän Osuuspankissa 3.– 17.4.2017
välisenä aikana.
Hoitokunta

KEVÄTTORI
YPÄJÄNKYLÄN SEURAINTALOLLA
SUNNUNTAINA 22.4.2018 klo 13 – 15
Varaathan pöytäsi viimeistään 20.4. mennessä, pöytävuokra 3€, Pöytävaraukset Pirkolta puh 050 4682588
Puffetista makoisat kahvit ja kastettavat.
Arpaonneasikin voit kokeilla,
ja pihalta grillimakkaraa
Tervetuloa tekemään onnistuneita ostoksia ja
nauttimaan hyvästä seurasta.
Ypäjänkylän kyläyhdistys ry.
Tulossa olevia tapahtumia:
– 1.5. Vappulounas
– 9.6. Avoimet kylät.

Ypäjän metallityöväen AO158

kevätkokous Veteraanituvalla keskiviikkona 18.4. klo
17.00. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa.

Levänmäen yksityistien

vuosikokous keskiviikkona 18.4.2018 klo 18.00
Piia Taurolla.
Hoitokunta

Keskustan Ypäjän kunnallisjärjestö ry

VUOSIKOKOUS torstaina 19.4.2018 klo 18.00
Veteraanituvalla.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Johtokunta

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Ypäjän paikallisyhdistys ry
tarjoaa kesätöitä kahdelle 15–17 -vuotiaalle ypäjäläisnuorelle
Ypäjän Osuuspankin tuella.
Kesätyö pitää sisällään uimakoululaisten leikittämistä ja vahtimista Piilikankaalla. Paikalle järjestetään kuljetus Ypäjän
keskustasta.
Hakemukset ja lisätiedot
Jonna Hakamäki puh. 050 395 2030 tai
sähköposti jonna.hakamaki@seutuposti.fi
Hakemukset tulee toimittaa 18.5.2018 mennessä.

MAA- JA
KOTITALOUSNAISET

YPÄJÄN ETELÄISET MAA- JA KOTITALOUSNAISET
KÄVELYILTA



Ypäjän Keskustanaiset

Tule kesätöihin MLL:lle

MAA- JA
KOTITALOUSNAISET

Ypäjänkylän maa- ja kotitalousnaiset

Kevätkokous tiistaina 24.4.2018 kello 18 Ypäjänkylän Seuraintalolla. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Suunnitellaan kesäretkeä ja loppuvuoden toimintaa.

Kuusjoenkulman kyläyhdistyksen

Vuosikokous su 22.4.2018 klo 17.00
Tervetuloa!
Osallistu kilpailuun!!
Suunnittele Kuusjoenkulman kyläyhdistykselle
logo. Logo-ehdotukset s-postiin:
kuusjoenkulmankylayhdistys1@gmail.com
Palauta logo-ehdotus 30.4.2018 mennessä.
Voittajalle palkinnoksi lahjakortti.
Tulossa perinteinen kesäretki,
seuraa ilmoituksia lehdestä.

Menemme Tolmin laavulle keskiviikkona 25. huhtikuuta
klo 19:00. Kierrämme pururataa kuntoilun merkeissä.
Sään mukainen varustus. Pidämme kokouksen ja paistamme makkaraa (omat makkarat ja juomat). Kokoonnutaan ensin Pertunkaareen.
Tervetuloa

YPÄJÄN KARJALAISSEURA RY
TIEDOTTAA

Teatteri Tuntemattomaan Jokioisille tiistaina
12.06.2018 klo 19 näytäntöön varattu 20 lippua.
Varataan väliajalle kahvit.
Jokioisten Höyläämöllä esitetään Heikki Luoman ja
Sari Ojalan musiikkinäytelmä ”Korkeuskammoa Kuusniemellä”, joka on ennen näkemätön jatko-osa Kuusniemen tarinaan.
Ilmoittautumiset viimeistään 30.4.2018 mennessä:
Pekka Moisander 0400-260 949.

VAPPUILOITTELU
VAUVASTA VAARIIN!
Ohjelmallinen vapputapahtuma
1.5.2018 Kartanon koululla klo 15.00 – 19.00
Ohjelmaa lapsille ja aikuisille:
Laulu
Keijo Leppänen
Tanhuajat
Punkalaitumen tanhuryhmä
Kannat Kattoon Katja Karisukki
Hupiesitys
Seija Kylä-Markula
Tanssia
Tanssiyhtye Desiré
Arvontaa, lapsille ongintaa ja ilmapalloja sekä paljon
muuta mukavaa kaikille. Buffet (kahvia, teetä, mehua,
simaa, munkkia, karkkia, makkaraa ym.)
Liput 5 euroa, alle 7 vuotiaat ilmaiseksi.

Ypäjän Eteläinen Maamiesseura tarjoaa
jäsenilleen seuraavia palveluita
vuonna 2018
Kesantomurskain
20 €/ha
Simo Vali
0400 459 081
Kultivaattori(uusi)
20 €/ha
Simo Vali
0400 459 081
Lautasmuokkain, Multiva 20 €/ha
Samu Heikkilä 045 633 9847
Lietekärry
7 €/kuorma Matti Alanko 050 347 9045
Lannan tarkkuuslevitin 10 €/kuorma Samu Heikkilä 045 633 9847
Fliegl, täyttää EN 13080 vaatimukset
Mikäli kone palautuksen jälkeen vaatii erityistä siivousta (esim. paalinaruja kelassa), pidätämme oikeuden laskuttaa 100 euroa (+ALV 24%)
jälkisiivouksesta.
-------------------------------------------------------------------------Lajittelu
18 €/tonni Raimo Suonpää 041 432 3954
Lajittelu, erikoiskasvit 21 €/tonni Raimo Suonpää 041 432 3954
Peittaus
60 €/tonni Raimo Suonpää 041 432 3954
Mangaani peittaus
40 €/tonni Raimo Suonpää 041 432 3954
Maanäytekaira
maksuton
Ruuhkien välttämiseksi toivomme jäsenten varaavan lajittelunsa
hyvissä ajoin.
-------------------------------------------------------------------------Klapikone,
PALAX KS 35 S TR(uusi) 50 €/päivä Matti Alanko 050 347 9045
Klapikone, Superpilke
40 €/päivä Matti Alanko 050 347 9045
Klapikonehinnat sisältävät ALV 24 %

Huhtikuu / 2018

Kasvisuojeluruiskujen testausta
Kasvinsuojeluruiskuntestaus Maamiesseuran lajittelija tontilla torstaina 24.05.2018.
Varaa aikasi Mikko Knuutila 0400 741099. Muistathan
pestä ruisku puhtaaksi ja puhdasta vettä säiliöön 250400 litraa riippuen koneen koosta
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YPÄJÄN YLLÄTYKSEN
TARJOAMAT PT-PALVELUT
Hinnat sisältävät ALV 24 %
1. RUOKAVALIO
(sis. Ruokapäiväkirjan pito, opastus, lisäravinteet)

YPÄJÄN YLLÄTYKSEN JUMPPATARJONTA 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 lihaskuntoharjoitelua mahdollisimman monipuolisesti. Tunti pidetään
salissa/peilisalissa.
TENAVAJUMPPA klo 16.30–17.20:
2013-2010 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. *

70 €

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

Liikuntatapahtumia

Ypäjän vanhusneuvosto 2017–2020

4. RUOKAVALIO & KUNTOSALIOHJAUS 60 min

30 €
110 €

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

50 €

7. PORUKALLA KUNTOONPIENRYHMÄVALMENNUS
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. ruokavalion, sähköpostitukipalvelu koko valmennus paketin ajan,
6 yhteistreenejä/ tapaamisia)
260 € / hlö/ 3kk
9. KUNTOSALIOHJAUS RYHMÄLLE 60 min
(max.8 hlö)
10 € / hlö
Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Tiedustelut ja varaukset; Annika Määttänen
046-9625976
personal.trainer@ypajanyllatys.fi

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. etuheilautus yms.). Tunnille voi tuoda omia kuulia mukaan. *
*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.

Kuntalain 27§:n mukaan ikääntyneen väestön osallistumisja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen
toimintaedellytyksistä.
Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa
kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen
väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen ja päivittäisistä toiminnoista
suoriutumisen taikka tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
Vanhusneuvoston tehtäviin voi sisältyä muun muassa aloitteiden, kannanottojen lausuntojen tekeminen.
Ota rohkeasti yhteyttä Ypäjän vanhusneuvoston jäseniin.

Jäsenet 2017–2020:
Paljakka Lasse puheenjohtaja, Hakala-Vappula Terhi varapuheenjohtaja, Pakkanen Maija-Liisa, Jalonen Irma, Mäkelä
Kaarina, Hokka Taina, Moisander Pekka, Kare Lahja varajäsen, Saastamoinen Markku kunnanhallituksen edustaja,
Jokio Mirja sivistystoimen edustaja, Käkönen Jouko teknisen
toimen edustaja, Palojärvi Marjatta FSHKY palveluohjauksen päällikkö/sihteeri

Kutsu yritysten aamukahville
Tiistaina 27.3.2018
klo. 8:00 – 10:00
Tietotalo
Humppilantie 9, Jokioinen
Toukokuussa voimaan astuva tietosuoja-asetus
koskee kaikkia yrityksiä
Uutta tietosuoja-asetusta (GDPR) aletaan soveltaa 25.
toukokuuta 2018.
Aamukahveilla käymme läpi ajankohtaista asiaa henkilötietojen suojaamisesta ja siihen liittyvästä käytännön
kehitystyöstä yrityksissä.
Aamun aikana keskustellaan tietosuojasääntelyn muutoksista, niiden tuomista riskeistä ja mahdollisuuksista
sekä siitä, miten uusiin vaatimuksiin pitää valmistautua
yrityksen toiminnassa.
Timo Ilomäki, palvelupäällikkö, Hämeen Yrittäjät
Lämpimästi tervetuloa!
Jokioisten, Ypäjän ja Humppilan kunnat sekä
alueen yrittäjäjärjestöt

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

TORSTAISIN;
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
salissa/peilisalissa.

AVOIN PERHEKERHO KIRJASTOLLA

OHJATTU KUNTOSALI; klo 16.45–17.45:

Huhtikuussa on suomen kielen juhlapäivä.

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.

•   6.4.2018 keväistä askartelua
• 1 3.4.2018 kirjaimia ja
kutistemuoviaskartelua suomen kielen kunniaksi
•2
 0.4.2018 valmistaudutaan vappuun
askartelemalla vappukukkia

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.

• 27.4.2018 juhlitaan vappua! Saa pukeutua!
Kerhoon ovat tervetulleita myös perhepäivähoitajat, isovanhemmat tai isät lasten kanssa.
Osallistumismaksu 2 € / perhe.
Lisätietoja: 040-840 3411 / Aulikki

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! :)

T a l l i n

p a i k k a

Tervetuloa mukaan!
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Huomio!
Sinä, NUORI jo 18 vuoden ikään ehtinyt

Sosiaalitoimi tiedottaa!
Olen siirtymässä toisiin työtehtäviin noin kolmen kuukauden ajaksi 26.3.2018 alkaen.
Ypäjälle sijaisekseni tulee va. sosiaalityöntekijä Johanna
Jaakkola, jonka vakituinen työpiste sijaitsee Jokioisten
kunnantalolla. Johanna on tavattavissa Ypäjän kunnantalolla parittomilla viikoilla tiistaisin ja torstaisin. Muina
aikoina hänet tavoittaa parhaiten puhelimitse numerosta
050 592 5865 (puhelinaika ma, ti, to ja pe kello 9–10) tai
sähköpostitse osoitteesta johanna.jaakkola@fshky.fi
Ystävällisin terveisin;
Sari Strömberg, sosiaaliohjaaja
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

Kesätöihin Ypäjän kunnalle

Ypäjän kunnan työyksiköt tarjoavat nuorille mahdollisuuden tutustua työelämään. Kesätöitä on tarjolla
vuosina 1997 – 2002 syntyneille koululaisille, opiskelijoille ja muille työtä vailla oleville nuorille mm.
varhaiskasvatuksessa, kirjastossa, puhtaus- ja ruokapalveluissa sekä teknisellä toimella.
Työsuhteet ajoittuvat kesä-, heinä- ja elokuulle, työsuhteen pituus on kaksi tai neljä viikkoa. Työaika on
kuusi tuntia päivässä. Kesätyöntekijöiden arvonnassa
huomioidaan ensisijaisesti nuoret, jotka eivät olleet
kesällä 2017 Ypäjän kunnan palveluksessa.
Työhakemuksen saa tulostettua Ypäjän kunnan internet-sivuilta http://www.ypaja.fi/fi/lomakkeet tai paperisen version voi noutaa kunnanviraston info-pisteestä.
Muistathan, että työhakemuksella annat työnantajalle
tärkeän ensivaikutelman itsestäsi!
Pyri hakemuksessa vastaamaan kaikkiin esitettyihin
kysymyksiin, jotta esimiehillä on Sinusta ja kiinnostuksesi kohteista tai työhön tulemisen mahdollisuuksista
riittävästi tietoa.
Palauta hakemus Ypäjän kunnanviraston infopisteeseen pe 27.4.2018 klo 15:00 mennessä.

Kunnan tuki kesätyöllistäjille 2018

Ypäjän kunta tukee yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä
nuorten työllistämisessä kesän 2018 aikana. Tukea
saa 21 ensimmäistä hakijaa hakemusten saapumisjärjestyksessä. Tukea voi hakea työnantaja, joka järjestää työpaikkoja 1997 – 2002 syntyneille ypäjäläisille
koululaisille, opiskelijoille tai muille työtä vailla oleville
nuorille. Kunta korvaa 50 % palkkakustannuksista,
kuitenkin enintään 300 € työllistettyä nuorta kohden.
Työn on toteuduttava touko-elokuun välisenä aikana.
Lisäksi työllistämisen tulee täyttää seuraavat ehdot:
– Nuoren kotipaikan tulee olla Ypäjän kunta.
– Tuki on vaihtoehtoinen kunnan järjestämille työpaikoille, eli jos nuori on saanut töitä jostain kunnan
toimipisteestä, hänen työllistämisestään ei makseta
em. tukea.
– Avustusta ei makseta sellaisen nuoren työllistämisestä, jolla on mahdollisuus saada tai joka jo saa
työvoimaministeriön työttömyyskorvausta tai muuta
avustusta.
– Työssäolojakson tulee olla vähintään yhden kuukauden pituinen.
– Tarjotun työn ja työehtojen tulee olla nuorista työntekijöistä annetun lain mukaisia.
– Työnantaja huolehtii omalla kustannuksellaan tarvittavista vakuutuksista.
–
Tuki maksetaan työsuhteen päättymisen jälkeen
työnantajan pankkitilille hyväksyttäviä palkkatositteita tai niiden kopioita vastaan.
Työnantajan tulee ilmoittaa kunnalle nuoren työllistämisestä internet-sivuilta http://www.ypaja.fi/fi/
lomakkeet ja kunnanviraston info-pisteestä saatavalla lomakkeella jo ennen työsuhteen alkamista
viimeistään 25.5.2018 sekä viivytyksittä työsuhteen päätyttyä. Ilmoituksen tekeminen on edellytyksenä avustuksen saamiselle.
Ypäjän kunta

YPÄJÄN KUNNAN LEIRI
2.–6.7.2018
KOKEMÄEN PITKÄJÄRVELLÄ
Leirin on tarkoitettu 7-14-vuotiaille Ypäjän kunnassa
asuville. Kunta tarjoaa veloituksettoman yhteiskuljetuksen Pitkikselle ja takaisin Ypäjälle. Lajitutustumiset
ja päivä Yyterissä kuuluvat kunnan tarjoamana leirin
ohjelmaan. Mukana ohjaamassa on Ypäjän kunnan
ohjaajia.
Ohjelmassa on monipuolista liikuntaa ja
lajitutustumisia mm.
• Uintia
• Parkouria
• Tiimirata
• Elämyksiä vesillä
• Frisbeegolfia
• Vaijerirata
• Ohjelmapisteitä
• Päivä Yyterissä Seikkailupuisto Huikeessa
Lisätietoja saat:
Pitkiksen nettisivuilta www.pitkissport.net
sekä Instagramista @pitkissport,
Facebookista @PitkisSportOriginal ja Youtubesta liikufi.
MIKÄ ON PITKIS-SPORT-LIIKUNTALEIRI?
LiikUn järjestämä Pitkis on 7–14-vuotiaille tarkoitettu
liikunnallinen telttaleiri, joka kerää vuosittain yli 1500
lasta liikkumaan ja viihtymään kivassa seurassa. Pitkiksellä on mukana 48 eri lajia. Pitkis on Suomen suurin
joka vuosi järjestettävä monipuolisuusleiri. Jokainen
leiriläinen tutustuu oman lajin lisäksi vähintään kolmeen
muuhun lajiin. Leiri on järjestyksessään jo 55.
ILMOITTAUTUMINEN JA LEIRIN HINTA
25.5. mennessä www.pitkissport.net Lisätietoa LiikUn
Porin toimistolta 02 529 6600. Leirin hinta Ypäjäläisille
on 148 € sisältäen: ohjauksen, ruokailut, yleisohjelman, leirituotteen ja vakuutuksen.

Päivähoitopaikkojen hakeminen
toimintakaudelle 2018–2019

Kunnallista päivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden.
Hakemus on kuitenkin jätettävä neljä kuukautta ennen
hoidon tarpeen alkamista. Kiireellisissä tapauksissa työn
tai opiskelun alkamisen vuoksi, jolloin hoidon tarpeen
alkamisajankohta ei ole ennakoitavissa, on hakemus
jätettävä viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.
Elokuussa 2018 hoidon aloittavien hoitopaikkahaku
sekä mahdollisten hoitopaikkamuutosten hakeminen on alkanut. Hakemuksen hoitopaikkaan tai muutoshakemuksen voi tulostaa kunnan nettisivuilta tai
noutaa kunnanvirastosta.
Tiedustelut varhaiskasvatusjohtajalta: 050 574 7744

YPÄJÄN VAPAA-AIKATOIMI 2018
Kesäleirit:

vko 24 Telttaleiri –
		
• alakoululaisille
vko 25 Päiväleiri –
		
• alakoululaisille
vko 26 Telttaleiri – Harry Potter -teema
		
• 9–12 -vuotiaille
vko 27 Pitkisleiri / Pitkäjärvellä
		
• 7 – 14 -vuotiaille
Lisätietoja:
Riina Levander – 050-3803479 – riina.levander@ypaja.fi
Silja Haavisto – 040-7660486 – silja.haavisto@ypaja.fi
Eeva Lehtonen – 050- 5747732 – eeva.lehtonen@ypaja.fi

Jos olet reipas, oma-aloitteinen, tulet hyvin toimeen lasten
ja muiden nuorten kanssa, omaat paljon positiivista mieltä
ja retkeilyasennetta olet etsimämme henkilö. Tahtoisimme
sinut tiimiimme toteuttamaan tulevan kesän leirejä.
Lisäksi tarvitsemme myös sinut, jolla pysyy soppakauha
kädessä ja pystyt pitämään huolen, että leiriväellä on hyvä
ruoka ja parempi mieli.
Näin ollen ilmianna itsesi ja
laitahan hakemusta tulemaan
riina.levander@ypaja.fi
13.4 mennessä.
Vapaa-aikatoimi

Pertun päivät ja Ypäjän yö 2018

viikolla 34 eli 24.–26.8.
– suunnittelu jatkuu, tule mukaan!
Kokoonnutaan kirjastoon
maanantaina 16.4. kello 17.30.
Tervetuloa!
Kulttuuritoimi

YPÄJÄN KUNTA JÄRJESTÄÄ

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
TORSTAINA 12.4.2018
Lähtö Ypäjän torilta klo 10.00 ja
paluu Forssasta noin klo 12.30.
Matkan hinta on 11 euroa/ henkilö.
Forssassa taksi ajaa kauppakeskuksiin
(Prisma, Citymarket) ja tarpeen mukaan Forssan keskustaan.
Ilmoittautuminen asiointimatkalle:
Taksi Tuomas Sirén puh. 040-757 5833.

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, huhtikuussa 14.4. kello 11–14.
Poikkeavia aukioloaikoja huhti-toukokuussa:
maanantaina 30.4. avoinna kello 11–14, vapunpäivänä 1.5. suljettu,
keskiviikkona 9.5. avoinna kello 11–14, helatorstaina 10.5. suljettu.

LUKUVIIKKO

Lukuviikkoa vietetään jälleen 16.–22.4.2018. Lukuviikko on Lukukeskuksen vuosittain järjestämä valtakunnallinen tapahtuma. Lukuviikon 2018 teemana on
”Mun tarina”.

LUKUPIIRI

Lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 22.4. kello 17 –
19 pääkirjaston näyttelytilassa. Vielä viimeiset Suomi100-teokset 2010-luvulta. Käsityönkin voi ottaa
mukaan. Kahvitarjoilu.

LIIKUNTAVÄLINEITÄ KIRJASTOSTA

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

PERTUN PÄIVIEN SUUNNITTELU JATKUU

Lähde mukaan suunnittelemaan Pertun päiviä ja
Ypäjän yötä. Tapahtumapäivät ovat 24.–26.8.2018.
Kahvitellaan kirjastossa maanantaina 16.4. kello
17.30.
Tervetuloa kirjastoon!

