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Parturi-kampaamo Outi Perho

HUOLLOT JA
KORJAUS

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

www.parturikampaamooutiperho.ﬁ

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

PUHELIN:

045 134 0504
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SISUMIÄS-tanssit

29.7. klo 20 Hyrsynkulman lavalla

Turuntie 14, 32200 Loimaa
Puh. 02 7631 888

RT 2 h, k, s 72 m2 + lasitettu terassi
ja akp aivan Ypäjän keskustassa.
Rv. 2009, kaukolämpö, väljä ja valoisa
koti. Hp. 139.000 vapaa sop.muk.
Naiminpolku 1 as. 3, Ypäjä

Onnea valmistuville!

ANNETAAN

heinää pystyssä 5 ha.
puh. 050 3369 107

Tanssit tahdittaa

Tanssiyhtye Desiré

Haketusta sopivasti

Liput 5e,
Sisumiäs riatlonin osallistujat ilmaiseksi
Tervetuloa!
Järj. Hyrsynseudun kyläyhdistys ry.

Haketuspalvelu Laaksonen

puh. 0400 823 977

YPÄJÄN
TAKSI
Jani Himanen | 050 521 0489
www.perinnepelti.fi

Puh. (02) 727 1180

YPÄJÄN
APTEEKKI
KESÄKUUN AJAN
Kaikki Avèneihonhoitosarjan tuotteet

Mietaa tuloo!

OKT/huvila 3–4 h, k, s 64 m² +
tilava ulkorakennus Palikkalassa.
T = 3.951 m², rv. 1990, sähkölämmitys,
takka. Siisti kunto, vapautuu nopeasti.
Hp. 78 000 € Turuntie 146, Ypäjä

-15 %

Rantahuvila Särkijärvellä k, oh, mh
ja lasiterassi. Rv. 2004. Sähköt, takka ja puuliesi. Rannassa hirsisauna,
vierasmaja. Etelään avautuva t. 1.191
m2, puhdasvetinen ja kalaisa järvi.
Hp. 115.000 € Valkamanpolku, Urjala

Heli Harteela LKV 0500 977 501
Tarja Keskitalo LKV 0400 656 780
KATSO LISÄTIEDOT JA KUVAT
www.loimaanasuntopalvelu.com
www.oikotie.fi

Aatonaaton juhannusjuhlat
22.6. klo 20 Hyrsynkulman lavalla

Kurjenmäentie 2, 32100 Ypäjä

SISUMIÄS riatloni

Palvelemme ark. 9–17, la 9–14
P. 02 767 3150 • Tervetuloa!

29.7. klo 14 Hyrsynkulman lavalla
Kisassa on 3 jokamieslajia, joihin voit osallistua
harjoittelematta. Kirittäjänä Juha Mieto!
Ennakkoilmoittautuminen 20€ 15.7 mennessä,
paikanpäällä 30€. Osallistumismaksu sisältää
Miedon nimikirjoittaman T-paidan,
kisasuolaisen ja lipun Sisumiäs-tansseihin.
Ilta jatkuu tansseilla klo 20 alkaen.
Ilmoittautuminen Timolle 0400244779 tai
hyrsynkulma@outlook.com
Lähde haastamaan Juha Mieto!
Ei kisapakkoa tai ikärajoja.
Tule paikalle kannustamaan, jututtamaan Mietoa tai
muistelemaan Hyrsynkulman Sisun vaiheita.
Järj. HSKY ry.

Hyrsynkulman lavalla
su 11.6.2017 klo12.00

Viimeinen Kevätjuhla

Kuvaelma entisajan koulunkäynnistä
ja Hyrsyn luokkakuvanäyttely
Näyttelyssä mukana kaikkien 50 vuotta sitten
lopetettujen koulujen viimeiset luokkakuvat
Esillä merkittävä osa Ypäjän
kouluhistoriaa ja kyläkulttuuria

Liput 5€, sis. kouluruokailun
järj. Hyrsynseudun Kyläyhdistys ry.

Raimo Turtiainen
& Tanssiyhtye Pojat
Puhvetti, arvontaa, kenttäpelejä
Kokko sytytetään n. klo 22
Liput 10€, alle 15-v. ilmaiseksi
Tervetuloa koko perhe!
Järj. Hyrsynseudun kyläyhdistys ry.
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Kesä–heinäkuu / 2017

DIAKONIAPÄIVYSTYS
SEURAKUNTAKODILLA ON

Y päjän seurakunnan
toimintaa kesä–heinäkuussa

Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän seurakunnan julkaisema tiedotuslehti Ypäjän kunnan asukkaille.
45.
44. vuosikerta.
Lehden suurin vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä on ilmoituksen
hinta.
Päätoimittaja: Maarit Anttila
Päätoimittaja:
Sisko Nurminen
Harjoittelija:
Antti Simonen
Sivunvalmistus:
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Toimituksen osoite:
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5214
fax. (02) 767 7214
LTHPS!`WHQHSHPULU'`WHQHÄ
ILMOITUSHINNAT
Etusivun alaosa
0,75 €/ pmm + alv
Takasivu
0,75 €/ pmm + alv
Muu osa lehteä
0,50 €/ pmm + alv
Etusivun yläosan
suuri ilmoitustila
(6 palstaa x 170 pmm)
500 € + alv
Määräpaikkakorotus
0,10 € / pmm + alv
Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta
TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta
Tilaukset kotimaahan ja
ulkomaille
30 € / vuosikerta + alv 10 %
TILAUSOSOITE
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214
ISSN 1237-2528

Ke 7.6. klo 13 Palvelukeskuksen kesälaulut Saukkola
To 8.6.
klo 18 Kesälaulut srk-kodilla
Su 11.6. klo 10 Messu Parikka
klo 14 Rippileirin aloitus srk-kodilla, lähtö Kaitalammille Tammelaan klo 18
Ti 13.6. klo 9-12 Kirkkoherranvirasto avoinna
Ke 14.6. ja to 15.6. Kirkkoherranvirasto suljettu
To 15.6. klo 18 Kuusjoen Kesälaulut Piilikankaalla
Pe 16.6. klo 9-12 Kirkkoherranvirasto avoinna
Su 18.6. klo 10 Messu Parikka, Saukkola
klo 14 Lasten lauluhetki Katajatallilla Saukkola, Mirva Ylösmäki
To 22.6. klo 18 Kesälaulut srk-kodilla
klo 18 Aron Torpan kesäseurat Mannisissa, Lehtimäenkulmantie 62
Parikka, Katja Karisukki
La 24.6. klo 10 Juhannuspäivän Sanakirkko Parikka, Saukkola
Su 25.6. klo 10 Messu Parikka, Eeva Taneli
To 29.6. klo 18 Kesälaulut Ypäjänkylän Seuraintalolla
Su 2.7. klo 10 Konfirmaatiomessu Parikka, Saukkola
Ti 4.7.
klo 18 Kesälaulut srk-kodilla
Ke 5.7. klo 13 Palvelukeskuksen Pihakirkko Parikka, Saukkola
Su 9.7. klo 10 Sanakirkko Parikka, Saukkola
Ma 10.7. klo 18 Hevosrippikoulun Konfirmaatiomessu Parikka, Saukkola
Ti 11.7. klo 19 Mansikkajubileum Tuottajaintuvalla os. Koskentie 678
Su 16.7. klo 10 Messu Erkki Vappula, Saukkola
Kirkkoherranvirasto suljettu viikolla 29.
To 20.7. klo 18 Kesälaulut srk-kodilla
Su 23.7. klo 10 Messu Erkki Vappula, Tapio Laurila
Su 30.7. klo 10 Messu Erkki Vappula, Tapio Laurila
Ti 1.8. 	Srk:n retki Turun saaristoon. Retken yksityiskohdista lähemmin myöhemmin.
Retken hinta n. 40.00 euroa. Jos olet kiinnostunut varaa aika kalenteriisi tälle virkistävälle ”meripääsky” retkelle. Ilmoittautuminen 15.7 mennessä. Retken vetäjinä
Terhi ja Erkki.
To 3.8.
klo 18 Kesälaulut srk-kodilla
Su 6.8. klo 10 Messu, 70-vuotiaiden juhla srk-kodilla Erkki Vappula, Tapio Laurila

väjävertauksen ja rukouksessa
Jarre Virtanen, Matilda Hollo, Lauri Uusitalo ja Susanna Suonpää kiittivät aiempien
sukupolvien työstä, pyysivät
suotuisia ilmoja ja varjelusta
itsekkyydestä sekä elämän leivän vapahtajamme Kristuksen
läsnäoloa.

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

Päätösvirreksi sopi
tietenkin suvivirsi

Niin me siunasimme sadon
jääden odottamaan sen kasvua
ja korjuuta.
Jeesus sanoi: ”Mies lähti kylvämään. Ja kun hän kylvi, osa
siemenestä putosi tien oheen,

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

Syyskuun Ypäjäläinen
ilmestyy
Kesä-heinäkuun
2016 Ypäjäläinen
3.9.2017.2.6.2016.
ilmestyy

Seurakunnan asiat
kirkkoherra
Vesa Parikka

Kesäseurat

Aron Torpalla
Lehtimäenkulmantie 62
Torstaina 22.6.2017 klo 18
Mukana Vesa Parikka,
Katja Karisukki
Kahvitarjoilu
Olet sydämellisesti
tervetullut!

YPÄJÄN SRK / Musiikkityö

KESÄLAULUTILAISUUKSIA kesä–heinäkuussa 2017
To 8.6. klo 18.00 Srk-kodilla
To 15.6. klo 18.00 Kuusjoen Tuottajaintuvalla
Su 18.6. 	klo 14.00 Katajatallilla
(Lasten oma lauluhetki sekä
Heppa-aiheista toimintaa)
LAPSIPERHEET HUOM!!
To 22.6. klo 18.00 Srk-kodilla
To 29.6. klo 18.00 Ypäjänkylän Seuraintalolla
Ti 4.7.
klo 18.00 Hautausm. / sateella srk-kodilla
Ti 11.7. klo 19.00 Mansikkajubileum Tuottajaintuvalla
To 20.7. klo 18.00 Srk-kodilla
To 3.8. klo 18.00 Srk-kodilla (TL)
(Lapset voivat tulla kaikkiin lauluhetkiin)
jatkuu elokuun lehdessä ... Tervetuloa mukaan! t. kanttori

Kylvön siunaus Ypäjänkylän koululla 12.5.2017

Ypäjän
kunta
Ypäjän kunta
Toimistot
Toimistot avoinna
avoinna
ma–ke
9.00–15.00
ma–ke 9.00–15.00
to
9.00–17.00
to
9.00–17.00
pe
pe 9.00–14.30
9.00–14.30
puh.
(02)762
7626500
6500
puh. vaihde
vaihde (02)
fax. (02) 767 7214
fax. (02) 767 7214
email: kunta@ypaja.fi

PAINOPAIKKA
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Elokuun Ypäjäläinen
ilmestyy
Toukokuun
Ypäjäläinen ilmestyy
3.8.2017. 5.5.2016.
Lehteen Lehteen
tarkoitettu aitorstaina
tarkoitettu
on toimitetneisto on aineisto
toimitettava
kunnantava
kunnantalolle
26.4.2016
virastoon
viimeistään
tiistaina
klo
12.00
mennessä.
25.7.
klo 15.00.

keskiviikkoisin klo 10.00 – 11.30 ja
torstaisin klo 15.00 – 16.00
Päivystystä ei ole 12.6. – 30.6. välisenä aikana.
Diakoniatyöntekijää voi tavata
kyllä muulloinkin sovittuna aikana.
diakonissa Terhi Hakalan yhteystiedot ovat:
puh. 040-553 6362
s-posti: terhi.hakala-vappula@evl.fi
Ypäjän seurakuntakoti, Perttulantie 8.

Kaunis mutta samalla viileä
ilma ympäröi meidät, kun koulun portailta siirryimme pihan
poikki pellon reunaan. Alkoi
monelle koululaiselle ilmeisesti ensimmäinen kylvön siunaus. Isäntä Miikka Hollo oli
varannut sitä varten niin kylvövakan kuin kylvösiemenen,
joka oli kauraa. Laulettuamme
keväästä ja Jumalan luomistyöstä oli kylvön aika. Isäntä
otti vakan syliinsä ja kylvi peltoonsa kauraa ja saman teki
ehkä tuleva isäntä Elias Hollo
ja niin sai kylvösiemen paikkansa.
Vilma Granlund luki oheisen raamatuntekstin eli Kyl-

ja linnut tulivat ja söivät jyvät.
Osa putosi kallioiseen paikkaan, missä jyville ei ollut paljon maata. Ne nousivat kohta
oraalle, koska maata ei ollut
syvälti, mutta auringon noustua oraat helteessä kuivettuivat, koska niillä ei ollut juurta.
Osa taas putosi ohdakkeisiin,
ja ohdakkeet kasvoivat ja tukahduttivat oraan. Mutta osa
jyvistä putosi hyvään maahan
ja antoi sadon, mikä sata, mikä
kuusikymmentä, mikä kolmekymmentä jyvää. (Matt 13:3-8)
Ruuan tuottajia ja sen syöjiä
siunaten.
Vesa Parikka

Ajatelmia Pirjo-Riitalta:
Tekonsa voi harkita,
sanansa voi valita, tunteet
kulkevat omia teitään.
– Sylvi Kekkonen –

KIITOS

Siirtyessäni vapaalle
42 työvuoden jälkeen
kiitän yhteisistä vuosista
Ypäjän kuntaa,
kuntalaisia, työtovereita
ja yhteistyökumppaneita.
Lämmin kiitos myös
kaikista muistamisista
viimeisenä työpäivänäni.
Hyvää kesää!

Auli Hossi

Kesä–heinäkuu / 2017
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Hartaita Hetkiä Tietäjä
Olipa kerran tyttö, joka pienenä kuuli vanhalta mummoltaan, että Bahamalla on eräs
pieni luostari jossa asuu suuri tietäjä. Isoäiti kertoi hurjia
tarinoita tuon tietäjän edesottamuksista ja lujasta uskosta,
jollaista ei oltu tavattu kellään
muulla. Tyttö haaveili iltaisin
ennen nukahtamistaan seikkailuista tuon tietäjän kanssa eksoottisissa Bahaman metsissä.
Vuodet kuluivat ja lapsuuden tarinat jäivät taakse tytön
kasvaessa, mutta hänelle jäi
kaipuu Bahamalle tapaamaan
tuota tietäjää. Mummon kuoltua ja tytön kasvettua aikuiseksi, hän päätti ryhtyä keräämään
rahaa päästäkseen toteuttamaan
tuon haaveensa. Ajat olivat tiukat ja tytön työ oli huonopalkkaista, mutta hän uurasti kovasti, niin että hiljalleen lantti
lantilta säästöjä alkoi kertyä.
Tyttö söi yksinkertaisesti ja nipisti säätöjä pienistä rahoistaan
paikkaamalla iltaisin kuluneita
vaatteitaan ja parsimalla sukkiaan uudelleen ja uudelleen.

Vuosien säätämisen jälkeen
hänellä sai matkarahat kokoon
ja niin hän eräänä päivänä
marssi matkatoimistoon ostamaan liput Bahamalle. Sitten
hän pakkasi laukkunsa ja lähti.
Bahamalle päästyään tyttö
alkoi heti kysellä paikallisilta
tuon mystisen luostarin olemassaolosta ja sijainnista. ”Se
on varmaan jossain toisessa
osassa saarta”, sanoivat ensimmäiset ja ”En ole kuullutkaan”,
sanoivat toiset. Jotkut olivat
sentään kuulleet tuosta luostarista, mutteivät tienneet missä
se oli, toiset tunsivat jonkun
joka saattoi tietää luostarista
jonkun pienen tiedonjyvän.
Tyttö uurasti kovasti keräten
noita pieniä tiedonmuruja itselleen ja pikkuhiljaa palapeli
alkoi rakentua kokoon. Ja aina kun hän sai kasaan jonkun
tiedot tai epäilyn suunnasta,
hän matkusti sinne ja tiedusteli sieltä paikallisilta asukkailta lisätietoja ja tarkennuksia
tuosta luostarista. Lopulta, pitkän etsinnän jälkeen hän tapa-

si erään vanhan rouvan, joka
oli vieraillut tuossa luostarissa
nuoruusvuosinaan. Hän osasi
kertoa metsän jonka reunasta
lähtisi polku tuohon pieneen
luostariin.
Tyttö matkusti metsän reunaan ja etsi polun pään. Sitten hän lähti vaeltamaan kohti
luostaria. Pitkän taivalluksen
jälkeen polku alkoi nousta ja
johti lopulta pienelle mäelle
jonka päällä oli tuo luostari.
Se näytti kuitenkin pikemminkin mökiltä, kuin luostarilta,
jollaisesta tyttö oli lapsena
haaveillut. Noustuaan mäen
harjalle, tyttö koputti tuon mökin oveen. Hetken odotettuaan
sisältä alkoi kuulua askeleita.
Tyttöä jännitti, valtavasti: tämä
oli se hetki jota hän oli lapsesta
saakka odottanut. Oven salpa rapsahti ja ovi aukesi. Sen
takana seisoi vanha munkki
mustassa kaavussa. Tyttö ojensi kätensä tervehtiäkseen, mutta munkki ei tarttunut siihen.
”Päivää. Olen tullut kaukaa
tavatakseni vanhan tietäjän,

josta mummoni kertoi minulle lapsena.” Munkki painoi
päänsä ja vastasi: ”Ymmärrän.
Tuota. Seuraa minua.” Munkki
kääntyi ja johdatti tytön koko
luostarin – muutaman pienen
huoneen – läpi pieneen puutarhaan, joka oli aidattu jykevällä
aidalla. Siellä erään vehreän
puun alla nökötti pieni kivi.
”Tietäjä kuoli kaksi viikkoa
sitten korkeassa iässä. Tässä on
hänen hautansa.”
Vaikka haaveet ja unelmat
ovat hyviä, ne eivät kanna
loputtomiin. Elämä on arvaamatonta ja haaveet saattavat
romahtaa niin, ettemme pysty sitä ennakoimaan. Silloin
saatamme kohottaa katseemme
taivaalle ja kysyvä vain: ”Miksi?” Kaikki tässä maailmassa
on epävarmaa ja muuttuvaa,
paitsi yksi. Se on varma vakaa
ja pysyvä. Se on Kristus. Kristuksen päälle on hyvä rakentaa
elämänsä koska se perustus pitää silloinkin kun kaikki muu
elämässä romahtaa.
Isto Iipola

Uusi kasvo Ypäjällä, no ei nyt sentään ihan
mutta seurakunnan leireillä täällä ensi kertaa
– Viime ajat olen ollut kotouttamisohjaajana Ypäjällä. Siitä joku saattaa
tuntea mutta varsinkin siitä, että olen
ollut Haavissa nuorten kanssa.
Mitä harrastat?
– Harrastan valokuvausta.

Mitä odotat kesältä?
–
Odotan mukavia kohtaamisia, leirielämää ja uusia tuttavuuksia.
Mitä muuta haluaisit sanoa?
–
Laittakaa hyvä kiertämään ja olkaa
ystäviä toisillenne. Hyvää kesää.
kysyi Vesa Parikka
varhaiset vuoteni vesistöjen ja vaaramaisemien keskellä Kainuussa. Matkan varrella olen ehtinyt asua monessa
paikassa, vähän aikaa myös Kanadassa ja Skotlannissa.

Mitä teet?
Olen juuri saanut valmiiksi kirkon
virkaan tarvittavat täydennysopinnot
ja nyt odotan pappisvihkimystä.

Hei, kuka olet?
– Olen Juha Puhtila, tulen Forssasta.
Olen paljasjalkainen forssalainen.
Mitä teet?
–
Kesällä olen leireillä. Ensin rippileirillä, sitten varhaisnuorten leirillä
Caissaniemessä ja vielä hevosrippikoulussa.
– Olen juuri valmistunut Yhteisöpedagogiksi ja kirkon nuorisotyönohjaajaksi. Olen opiskellut Ylivieskassa.
Opinnoissa oli haasteita mutta eivät
ne vaikeita olleet.
– Opiskeluaikana olen ollut eri puolilla
Suomea nuorisotyössä.

Kuka olet?
Olen teologi Elise Pöyri-Tuunainen.
Kotijoukkoihini kuuluu aviomies ja
kaksi koiraa.

Mistä tulet?
Olen asunut Ypäjällä viitisen vuotta.
Muutimme mieheni kanssa tänne läntiseltä Uudeltamaalta löydettyämme
sopivan talon maaseudulta. Sukuni
tulee Huittisista, mutta minä vietin

HUONEENTAULU – NÄYTTELY 19.– 20.8.
SEURAKUNTAKODILLA

Teemalla: ”Kerro niistä lapsillesi!”
Ennen vanhaan kotiemme seinillä oli huoneentauluja. Olen jo
saanut vastaanottaa hienon määrän vanhoja ja uusiakin tekstejä.
Kiitos niistä!
Haluaisin nyt vielä kerätä yhteen varsinaisia ”huoneentauluja”
ja pitäisimme niistä näyttelyn avoinna kaikille Pertun päivän
viikonloppuna Ypäjän seurakuntakodilla. Jätän asian mietintään,
kehittelyyn sekä yhteiseen valmisteluun. Tarvitsemme talkoovoimaa myös näyttelyn toteuttamista varten. Jos olet kiinnostunut
asiasta, niin ollaan sitten paremmin yhteydessä elokuun puolella.
Terhi Hakala-Vappula terhi.hakala-vappula@evl.fi puh. 040 - 553 6362

Mitä harrastat?
Muutama vuosi sitten aloin elvyttää
lapsuuden musiikkiharrastusta ja aloin
uudelleen käydä viulutunneilla. Muita
harrastuksiani ovat lukeminen ja kirjoittaminen. Olen kiinnostunut myös
puutarhanhoidosta, joka tosin ilmenee
enemmän innokkaana suunnittelemisena kuin kovinkaan määrätietoisena
toteuttamisena.
Mitä odotat kesältä?
Toivon, että rippileireistä muodostuu
nuorille antoisa kokemus yhdessä elämää pohtien ja hengellisiä kysymyksiä tunnustellen, kesästä ja yhdessäolosta nauttien.
Haluatko sanoa jotain muuta?
Toivotan leppoisia kesätuulia jokaiselle!

Rippikoululaisten 1967 tapaaminen 27.8.2017

Messu kirkossa kello 10, kunniakäynti sankarihaudalla seppeleenlaskuineen sekä sen jälkeen kokoontuminen seurakuntakodilla, jossa keittoruuan ja kahvin
lomassa muistellaan rippikoulu- ja sen jälkeistä aikaa.
Varaathan ruokakuluihin ja havuseppeleeseen muutaman euron mukaan. Tervetuloa myös ”saattajat”.
Ilmoittautumisia ruokailun järjestämiseksi pyydetään
15.8.2017 mennessä Pekka Moisander 0400 260949,
Mirja Paju 0400 871115 ja Arja Rautiainen nyk
Sundman 050 5616501. Tervetuloa muisteloihin.

Seurakunnan Päiväkerhotiedote

Päiväkerholaiset perheineen, sekä kanssamme yhteistyötä tehneitä tahoja, on aika taas kiittää teitä
kuluneesta ajasta ja muistamisista. Taivaan Isän
Siunausta ja Hyvää kesää kaikille.

Syksyn päiväkerhot alkavat
viikolla 36. ma 4.9.alkaen.

Syksyn 2017 päiväkerhoon voi vielä ilmoittautua,
”kaikille tilaa riittää, kaikille paikkoja on.”
Ilmoittautumiskaavakkeita saa päiväkerhosta, kirkkoherran virastosta tai huhtikuun Ypäjäläisestä.
Kerhoon pääsevät 3–5-vuotiaat lapset ja tänä vuonna
3-vuotta täyttävät voivat aloittaa jo syksyllä kerhon
alkaessa.
Lisätietoa saa päiväkerhosta
puh:0408049252 e-mail laila.moisander@evl.fi
Syksyn kerhojen kokoontumisajat seuraavasti,
ma 5-vuotiaat klo 9–12
ti 4-vuotiaat klo 9-11
ke 3-vuotiaat klo 9–11 ja 5-vuotiaat klo 12-15
to 4-vuotiaat
klo 9-11

SPR:n Ypäjän osaston

HAAVIN AAMUT

kesäkuussa Veteraanituvalla,
heinäkuussa lomaillaan!
Haavin aamut, kaikille ypäjäläisille tarkoitetut avoimen toiminnan aamupäivät keskiviikkoisin ja torstaisin, ovat SPR:n
Ypäjän osaston hoidossa.
Kierrätyspiste on muuttanut Työpaja Vieteriin (Muuntajantie 3).
Siellä on runsaasti vaate- ja taloustavaraa, leluja ja kirjoja.
Voit tuoda itsellesi tarpeetonta kiertoon ja ottaa mukaasi
maksutta jos löydät jotain sopivaa. Kierrätyspiste on avoinna
perjantaisin kello 12 – 15.
SPR toivottaa kaikki vanhat ja uudet kävijät sydämellisesti
tervetulleiksi
Haavin aamuun keskiviikkoisin ja torstaisin kello 9-11.30. Kesäkuussa kokoonnutaan Veteraanituvalla, Perttulantie 7. Tarjolla on kahvia ja voileipiä sekä mukavaa seuraa. Heinäkuussa
lomaillaan ja elokuussa palataan taas Nuorisotila Haaviin.
Lisätietoja: Satu Leppälahti p. 050 363 0508 tai
Eeva Mikkola p. 050 370 6867

Pastorin johtama Itä-Suomen kierros su 17 – ke 20.9.
1. päivä

Messu Ypäjän kirkossa klo 10. Lähtö Ypäjältä kello 12:00 Lahden kautta Mikkeliin ja
Varkauteen.

2. päivä

Lähtö Lintulan luostariin, jossa opastus.
Bussikuljetus Varistaipaleen kanavalle, josta risteily Valamon Luostariin.
Matka jatkuu Nurmekseen, jossa majoittuminen Sokos hotelli Bombaan.
Bomban talo ja karjalaiskylä on nähtävyys sinällään, mutta Bomban alue Pielisen
rannalla tarjoaa paljon muutakin tekemistä ja näkemistä unohtamatta kylpylää.

3. päivä

Lähtö kohti Lieksaa. Tutustuminen Paateriin oppaan johdolla. Paateri on taiteilija ja
kuvanveistäjä Eva Ryynäsen ateljee ja koti. Vierailu Kolilla ja paluu Nurmekseen

4.päivä

Jyväskylässä tutustuminen Savutuvan apajaan.
Apposen perhe on koonnut Päijänteen niemelle kolmisenkymmentä vanhaa
keskisuomalaista talonpoikaisrakennusta ja luoneet niiden ympärille kauniin
pihapiirin. Paluu Ypäjälle noin kello 19.30.

Matkan hinta

363 €/aikuinen 2 hengen huoneessa, kun 30 lähtijää.
417 €/aikuinen 2 hengen huoneessa, kun 20 lähtijää.

Hintaan sisältyy

-bussikuljetus koko matkan ajan
-majoitus 2 hengen huoneessa aamiaisella
-ohjelmassa mainitut ruokailut ja opastukset

Ilmoittautumiset

7.7.2017 mennessä Outi Ahponen Forssan Matkatoimisto Oy
Kartanonkatu 9, 30100 Forssa, puhelin 0207757713 tai
outi.ahponen@fmt.fi

Tervetuloa syysmatkalle, jonka ohjelma tarkentuu lähempänä ajankohtaa. Matkan aikana käymme
läpi Suomen 100-vuotista historiaa ja myös Reformaation 500-vuotistaivalta tähän päivään.
Terveisin Vesa Parikka, jolta voi kysellä lisää, 0408049251

Forssan Matkatoimisto Oy

Kartanonkatu 9 30100 Forssa

Puhelin 020 775 77 00
fm.myynti@fmt.fi
Internet
www.fmt.fi

SMAL 11695
KKV 3020/00 MjMV
Y-tunnus 0230966-9

Puheluhinnat 0207 yritysnumeroon kiinteästä verkosta 8,35 snt/puh + 7,02 snt/min ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min
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Nurkkakuntalainen

YMPÄRI KÄYTIIN JA YHTEEN TULTIIN

Voittaja ilman pokkaalia?

Kiitos kuudesta vuodesta

Toukokuun loppu huipentui moniin kokouksiin maakunnallisesti ja seudullisesti.
Myös oman kunnan henkilövalinnat alkavat hahmottua.
Keskustalle on tietysti pettymys,
että muut puolueet lyöttäytyivät
yhteen keskustaa vastaan. Ne
jakoivat toisilleen luottamushenkilöpaikkoja, jotka olisivat
vaalituloksen perusteella kuuluneet keskustalle. Näin vihreätkin
pääsevät keskustalta otetulta paikalta esim. kunnanhallitukseen.
Keskusta olisi tietysti joustanut neuvotteluissa tälläkin kertaa, mutta siihen ei ollut tarvetta, koska olimme paikalla vain
kuulemassa mitä muut olivat
päättäneet. Näin keskusta ei ole
saamassa yhtäkään puheenjohtajuutta, vaikka saimme valtuustoon yhtä paljon valtuutettuja
kuin demarit ja kokoomus yhteensä.
Tämä on kuin juoksukilpailussa, missä hävinneet päättävät, että juoksun suoran mitalla
voittanut ei heidän päätöksellään
voittanutkaan. Kaipa siinä on
yleisönkin näkemys toteutunut.
Oliko se viimeinenkin maaliin
löntystellyt parempi?
Tätä kirjoitettaessa ei ole tiedossa tehdyt tärkeät päätökset.
Seudulla ja kunnissa viitoitettiin
tehdyillä päätöksillä tietä kohti

tulevaisuutta. Meidän tulee olla
päättäväisiä eikä luimistella päätöksen tekoa toisten ratkaistessa asioita meidän puolestamme.
Edunvalvonta on yhteistyötä ja
sovittelua, mutta ajan hermolla pitää olla myös päättäväinen.
Aikaa myöten osaaminen lisääntyy ja osaamisen harha hälvenee. Epäonnistumisista ja virheistä olen itse oppinut eniten ja
uudetkin nokkaihmiset joutuvat
tämän tosiasian toteamaan aikanaan. Nyt taisikin jo niin käydä
ensimmäisen kerran uusille vetureille kuin myös taas kerran
vanhoille...
Toivon, että me kaikki olemme tukemassa uutta kunnanjohtajaa ja työnsä aloittavia luottamushenkilöitä. Näin yli kuuden
valtuustokauden ajan hallitusta
johtaneena tunnen helpotusta.
Nyt on enemmän aikaa jollekin muulle, kun kunnan asiat
eivät enää olekaan ykkösasia.
Joku muu ottaa sen erittäin haasteellisen vastuun harteilleen.
Keskustan valveutuneet luottamushenkilöt ovat vahvasti mukana päätöksenteossa edelleen
kuntalaisten parhaaksi isoimman
vastuulla.
Nautitaan kesästä ja käydään
Caissaniemessä saunomassa!
Markku Leppälahti

Ypäjän Osuuspankki

Asiakkaiden omistama
jo 100 vuotta
Ypäjän Osuuskassa merkittiin
kaupparekisteriin 8.2.1917, mitä pidetään pankin varsinaisena
toiminnan aloituksena. Alussa
kassa toimi hallituksen puheenjohtajan J E Myllykylän kodissa, mistä olemme tulleet monien
vaiheiden kautta OP Ypäjäksi
nykyisiin toimitiloihimme.
Juhlavuotemme innoittamina järjestämme pitkin vuotta
erilaisia tapahtumia. Vuosittaisessa lasten ja nuorten kuvataidekilpailussa sijoittuneet on jo
palkittu, olimme myös mukana
Pertunkaaressa pidetyssä koko
perheen liikuntapäivässä. #OPLiikenneteko –kiertue pysähtyy
Ypäjällä 6.9, jolloin pääsemme
kokemaan ainutlaatuisen virtuaalisen elämyksen. Lokakuussa
asiakkaillamme on mahdollisuus
lähteä Englantiin tutustumaan

upeisiin linnoihin ja puutarhoihin (muutama paikka vielä vapaana). Pankkisalissa tullaan pitämään erilaisia näyttelyitä mm.
Rahanäyttely. Seuraa pankkimme ilmoitustaulua, nettisivuja ja
Facebook-sivuja.
Varsinainen juhla pidetään
Ypäjän Musiikkiteatterilla lauantaina 8.7. alkaen kello 12.00.
Ohjelmassa mm kappaleita Musiikkiteatterin tämän vuoden esityksestä, juhlapuheita ja lopuksi kahvitarjoilu. Tilaisuudessa
julkaistaan Maurits Hietamäen
kirjoittama Ypäjän Osuuspankki
100 vuotta -historiakirja. Juhlaan
on kaikilla vapaa pääsy. Tervetuloa sankoin joukoin juhlimaan
paikkakunnan omaa pankkia!
Kirsi-Marja Hiidensalo
toimitusjohtaja

Vuoden 2017 kuvataidekilpailun teemana

”Ystävyys on värikästä!”

Emeritus kunnanjohtaja Ypäjä

Näinhän sitä sopii sanoa. Muistan hyvin kun 1960-luvun nuorena loimaalaisena koulupoikana
sain omistukseeni paksun keltakantisen ruutuvihkon isäni omistuksessa silloin olleesta Ypäjän
kirjakaupasta (oliko se nimeltään
Ypäjän kirja- ja kemikalio, saattoi olla), no joka tapauksessa
Ypäjällä kuitenkin. Uno ja Liisa Simström olivat vanhempieni
perhetuttuja. Kyniä oli Väinölän
kansakoulua käyvällä loimaalaisella koulupojalla jo ennestään ja
siitähän se alkoi. Käytiin hevosia
katsomassa ja kyllä heppat aina

kiinnostusta herättivät. Siihen
paksuun keltakantiseen ruutuvihkoon piirsin hevosen kuvia ja
myöhemmin värikynillä väritinkin niitä. Se oli osa elämän sisältöä urheilullisten harrastusten
lisäksi, pesäpallo ja koripallokin
kiinnostivat. En tietenkään silloin olisi voinut uskoa tai edes
kuvitella, että joskus myöhemmin elämässäni hevoset tulisivat
taas lähelle minua tullessani Ypäjän kunnanjohtajaksi. Kuin huipentumana kunnanjohtajan uralleni minusta tuli vapunaattona
2017 Ruunan kummi. Kulttuuri
Puomi ry ja vappujuhlatoimikunta muistivat minua. Mahtavaa ja
suuri kiitos tästä! Nyt tiedän, että
kummiin kohdistuu olennainen
vastuu kummihevostensa Sintin
ja Lumin hyvinvoinnista ja huolenpitämisestä.
Kouluajoilta ja myöhemmin
Loimaan Yhteiskoulun lukiovuosilta tuttuja ypäjäläisiä oli
paljonkin. Muun muassa Ypäjän
kirkkoherran poika Roivaksen
Markku ja Väisäsen kaksossisarukset Eero ja Erja ovat käyneet minua tervehtimässä. Ahvon
Markku ja monia muita tuttuja.
Usein polku- pyöräilimme Ypäjänkylällä. Luulin silloin, että se
kuului osaksi Loimaata. Ainakin
se edusti maisemallisesti ja hyvin luontevasti loimaalaista peltomaisemaa. Eivät ne kuntarajat
nuorta miehen alkua haitanneet.
Ypäjä oli silloin paljon lähempänä Loimaata kuin esimerkiksi
Alastaro tai Mellilä. Toisin on
nyt.
Näin se on nähtävä, että aika
kultaa muistot ja muistot kultaavat vuodet. Pitkän kunnallisurani
aikana, yhteensä vuosia lähes 39,

Wäärin käsityksiä
Ajattele positiivisesti
Vaikka positiivisuusviikkoa vietetään vasta syksyllä viikolla 36
niin eikö sitä voitaisi viettää viikoittain?
Miten voimme tehdä Ypäjästä, jos ei nyt Suomen positiivisinta niin ainakin Hämeen
positiivisimman pitäjän. Penina
ja Alex olivat haastateltavana
Loimaan lehdessä ja menettivät
sydämensä Ypäjälle.
Pertun päivät ovat 1820.8.2017 Ehdotukseni on, että
päivillä voitaisiin valita vuoden

Osuuspankkien kuvataidekilpailu
järjestettiin tänä vuonna kansainvälisesti jo 47. kerran, Suomessa
41. kerran ja Ypäjälläkin lähes
yhtä monennen kerran. Ypäjällä kilpailuun osallistui 116 lasta
ja nuorta upeine töineen, joista
tuomaristo pitkän harkinnan jälkeen valitsi sijoittuneet. Nuorimpien sarjoista palkittiin 3 parasta
ja vanhimpien sarjasta voittajatyö. Valtakunnallisesti kilpailuun
osallistui 20 000 suomalaislasta
650:stä eri koulusta. Valtakunnallisesti sijoittuneet työt löytyvät
osoitteesta hippo.fi ja ypäjäläiset
facebook.com/OPYpaja/.
Kuvassa Ypäjän kilpailussa
sijoittuneet pankilla
järjestetyssä palkintojenjakotilaisuudessa.

positiivisin ypäjäläinen. Pannaan pystyyn Facebook-äänestys: Kuka on Ypäjän positiivisin
ihminen? Pokaali voidaan jakaa
esim. Pertun päivillä. Oma suosikkini on Tuntemattoman teatterin Sari Ojala.
Muutamia ehdotuksia: Hymyile ja ole myönteinen. Hymy
tarttuu. Vastaantulevan hymy
saattaa pelastaa päiväsi. Opettele
kehumista, vaikka epäluulo kehujen aitoudesta herättää usein
hämmennystä. Etsi asioiden

joista 30 vuotta kunnanjohtajana, on tullut kierrettyä tasavaltaa.
Jokaisella kunnalla on omat tunnuspiirteensä ja oma identiteettinsä. Ypäjällä se tärkein profiloituu juuri hevoseen. Toivoa sopii,
että identiteetti ajan suuressa
myllerryksessä voi säilyä ja jopa vahvistua. Kun nykyhetkellä
eletään suomalaisen kunnallisen
itsehallinnon suurinta muutosta
ja myllerrystä, sisällään pitäen
tietenkin meitä kaikkia koskettavan sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistuksen, tarvitaan kunnankin
toiminnossa voimien kokoamista
ja toinen toistemme löytämistä.
Tarkasteluun joutuvat koko kunnan palveluverkko ja sen laajuus,
työpaikat ja elämisen edellytykset sekä harrastamisen mahdollisuudet.
Kunnassa on viime vuosina
luotu paljon edellytyksiä ja mahdollisuuksia yritystoiminnoille.
Hevosalueille on vahvistettu eri
tarkoitusperiin lähes jättikokoisia asemakaavoja ja pikkuhiljaa
on toteuttaminenkin päässyt hyvään alkuun. Isoja teknisiä toteutuksia on valmistumassa, kuten
viimeksi siirtoviemäri Ypäjältä
Loimaalle, tuulivoima on toteutumassa. Hyvä yhteistyö eritoten
tärkeän naapurikuntamme Jokioisten kanssa ja tietysti kaiken
aikaa toiminut yhteistyö lapsuuteni kuntaan Loimaaseen ovat
maininnan arvoisia. Vaikka maakunnat syntyvät ja seutuyhteistyö
Forssan seudulla tiivistyy, ollaan tilanteessa, jossa maakunnan keskuskaupungin, KantaHämeessä Hämeenlinnan, on
tunnustettava seutukuntiensa
keskuskaupunkien, Riihimäen
ja Forssan ja niitä ympäröivien

pienempien kuntien, elinvoima.
Jos tätä ei tunnusteta, ei maakunnan keskuskaupunkikaan tule voimaan hyvin. Näin sen on
kaikkialla Suomessa oltava.
Kiitän kanssatyöntekijöitä kuluneista kuudesta vuodesta. Iso
kiitos kuuluu eritoten luottamushallinnon johdolle, jonka kanssa
asioiden hoito on ollut luontevaa.
Kun uusi valtuustokausi alkaa
kesäkuun alussa, astuu johtavan virkamiehen rooliin nuori
ja innostunut sotatieteen maisteri Sam Vuorinen jatkamaan
kunnanjohtajan virassa. Tulevat
luottamushenkilövalinnat ovat
edessä kesäkuulla. Kiitokset lehden kautta koko lukijakunnalle
ja monille tärkeille yhteistyötahoille.
Toivotan Onnea ja Menestystä
Ypäjän kunnalle tulevina aikoina. Haasteitakin varmasti riittää,
jolloin tarvitaan sitä suomalaista
sisua ja sitkeyttä. Uskon tietäväni, että Ypäjältä sitä löytyy.
Vesa Ketola
emeritus kunnanjohtaja Ypäjä

valoisat puolet. Tarjoa edessä
tiskillä olevalle kahvit. Käy vapaaehtoisesti tervehtimässä yksinäisiä vanhuksia. Toivota vastaantulevalle oudollekin ihmiselle hyvät päivät tai huomenet. Vie
vaimolle kukkia. Se toimii aina.
Ihmettelen myös miksi kiitoksen
sanominen on niin perin vaikeaa.
Anteeksipyynnön sijaan yleisimmät käytetyt sanat ovat ” oho” ja
” perkele”.
Entäpä tämä perisynti, kateus.
Itse kullakin on muutama sa,ta
Facebook kaveria joita kadehditaan. Kateutta herättää kavereitten FB päivitykset kuten ulkomaanmatkat, perhe, tyyli, rahat,
kauneus, bileet, kaverisuhteet,
lemmikit, laihuus, profiilikuvat
ym. Positiivisuus on voimavara,

joka kantaa kun muut hyveet
ovat vähissä. Negatiivinen elämänasenne vie jopa 10 vuotta
eliniästä. Positiivinen tienaa keskimäärin 10 000 euroa enemmän
vuodessa.
Viimeinen kappale menee
näin: Kun antennisi ovat alhaalla
ja sieluasi peittävät kyynisyyden
hanki ja pessimismin jää, silloin
olet tullut vanhaksi, vaikka olisit
vasta kahdenkymmenen. Mutta
niin kauan kuin antennisi ovat
ylhäällä sieppaamassa optimismin aaltoja, sinun on toiveita
kuolla nuorena kahdeksankymmenen iässä.
Ihminen joka tahtoo, keksii
keinot. Ihminen joka ei tahdo,
keksii selitykset.
Keijo Wääri

Ruunan kummi 2017 ruusuke

Ypäjän alakoululaiset tutustuivat puiden istuttamiseen 22. toukokuuta Honkalan asuinalueella.
Jokainen oppilas sai istuttaa oman taimensa.
Istuttamiseen johdatteli Metsä Forestin tietoisku,
jonka jälkeen istutustöihin siirryttiin luokittain.
Istutuspäivää ideoinut Kulttuuri Puomi ry sai
istutuspäivälle Suomi100-statuksen.
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Yhdessä enemmän
Tämän jutun ilmestyessä olen
ollut virassani Ypäjän uutena
kunnanjohtajana vasta muutaman päivän. Pieni esittäytyminen lienee siis paikallaan.
Aivan ens’alkuun käytän kuitenkin hyvän mahdollisuuteni
kiittää niitä kuntalaisia, seutukuntalaisia ja myös joitain
entisiä ypäjäläisiä, kaikista
niistä lukuisista onnitteluista
ja tervetulotoivotuksista, joita
olen pitkin kevättä eri kanavista saanut. Lämmin vastaanotto
on tuntunut hyvältä. Perehtymiseni kunnan ja sen yhteistyöverkostoon aloitin jo huhtitoukokuussa omalla lomallani.
Tätä paikataan sitten, kun on
hiljaisempaa.
Toukokuun lopulla muutin
Ypäjälle. Kotoisin olen kuitenkin hieman ylempää, PohjoisPohjanmaalta Raahesta, mistä
olen sittemmin kiertänyt työn
ja opintojeni perässä Rovaniemen, Vaasan, Jyväskylän,
Imatran ja Kotkan kautta viimeksi Helsinkiin. Olenkin asunut elämästäni suurimman osan
maakunnissa ja miltei kaikki
lapsuuteni kesät olen lisäksi
viettänyt vaarini synnyinkodissa Kärkelässä, Someron ja Salon välillä. Näistä syistä en ole
koskaan kokenut ongelmaksi
asettua pienemmillekään paikkakunnille. Suomenniemen
kierrokselta on kaiken kaikkiaan tarttunut mukaan paljon
kontakteja sekä avartunut ajattelu. Kun vielä lapsuudenkotinikin on normaali suomalainen
ydinperhe, vuotta vanhempi
sisko sekä pitkät urat yhden
työnantajan palveluksessa tehneet vanhemmat, isä nosturinkuljettajana ja äiti kaupungilla
siivoojana, ovat jalkani varsin
tiukasti maassa ja tiedän mitä
suomalainen arki on.
Koulutukseltani olen sotatieteiden maisteri, pääaineenani johtaminen, sivuaineenani
strategia. Tämä tutkintonimike
ei itsessään paljoa kerro, joten suomennettakoon, että olen
siis samanaikaisesti suoritta-

nut sekä upseerin ammattitutkintoon johtavan koulutuksen
että ylemmän korkeakoulututkinnon soveltavan johtamisen
alalta. Tutkinnossa korostuvat
logistiikka ja kustannustehokas resurssienhallinta, samanaikaisten toimintojen johtaminen sekä pitkän ja lyhyen
aikavälin päätöksenteko, kuin
myös itsenäinen paineen alla
työskentely ja muutosjohtaminen. Lisäksi tutkinto antaa
valmiudet arvioida laajoja,
toisiinsa verkottuneita kokonaisuuksia ja tunnistaa niiden
välisiä riippuvuuksia. Mainitun
sisällön lisäksi tietty opiskelijakiintiö koulutetaan kuitenkin puolustushallinnon sijasta sisäasiainhallintoon – siis
erikoistumaan virkamiehiksi
Suomen neljänneksi suurimpaan julkishallinnon virastoon.
Tuon viraston palkkalistoilla
olin minäkin aina toisaalle töihin siirtymiseeni asti, palvellen
erilaisissa ja -tasoisissa operatiivisissa, valmistelevissa ja
esittelevissä virkamiehen tehtävissä. Valtion budjettikausien
toiminnan- ja talouden suunnitteluprosesseissa harmaannuin
taloudenpitoon ja tilinpäätösprosesseihin, joissa sovelletaan
kuntatalouden perusprosessien
lailla kirjanpitolakia muutamin
omaleimaisuuksin.
Koen olevani jonkinlainen
ikuinen oppija ja yhteiskuntaaktiivi. Vaasan yliopistossa olin
hallintotieteiden opiskelijana
vuosina 2003–2013 ja nyt työn
ohella olen lisäksi opiskellut
organisaatioviestintää, digitalisaatiota ja kommunikaatiota
sekä informaatioturvallisuutta
Jyväskylän yliopistossa. Jyväskylän oppikokonaisuudet
korostuvat tulevaisuuden kunnissa, missä sähköinen asiointi
ja palvelut entisestään arkipäiväistynevät. Myös SOTE- ja
maakuntauudistuksessa potilastietojärjestelmät, niiden
turvallisuus ja toimivuus puhuttavat. Näiden lisäksi olen
ollut mukana kotipaikkakunta-

ni lautakuntatyössä puolueettomana jäsenenä kaksituhattaluvun alussa ja yli kuudentoista
vuoden ajan mukana erilaisissa
kolmannen sektorin toimijoiden hallituksissa ja vapaaehtoistöissä. Myös tämä niin sanottu järjestökenttä nostanee
entisestään päätään mainitun
SOTE- ja maakuntareformin
myötä.
Ennen Ypäjää työskentelin
Uudenmaan kuntien ja koulutuskuntayhtymien miltei
täysin omistaman Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n tuotepäällikön tehtävässä. Laurea
toimii aktiivisesti yhteistyössä
Uudenmaan kuntien sekä yritys- ja elinkeinoelämän kanssa maakunnan alueelliseksi
kehittämiseksi sekä kasvun ja
elinvoimaisuuden tukemiseksi.
Esimerkiksi aidosta tarpeesta
kumpuavat aluekehittämiseen,
alueellisiin hankkeisiin sekä
yrittäjyyden tukemiseen liittyvät laajat kokonaisuudet ovat
osakeyhtiön toimialaa. Myös
virkamiehenä pääsin eri palveluspaikkojeni kautta laajalti
verkostoitumaan ja seuraamaan eri maakuntien haasteita ja kehitystä. Aikaisempien
työtehtävieni ajalta tunnen
myös omakohtaisesti EU:n
toimintakulttuurin ja hankehakuprosessit erilaisine rahoitusinstrumentteineen aina EU:n
erilliselimiä myöten palveltuani komission alaisessa Schengenin vapaan liikkuvuuden arviointikomiteassa kansallisena
delegaattina.
Laurean yhteistyöverkostossa havahduin näkemään, kuinka kuntasektorilla on mahdollisuus saada aidosti konkreettisia asioita aikaan oikeanlaisilla
ja oikea-aikaisilla päätöksillä
sekä ratkaisuilla. Esimerkiksi
valtiolla oman työn vaikuttavuus arkeen jäi usein näkemättä. Nykyisessä virassani
motivoiduinkin monipuolisesta
työskentelymahdollisuudesta,
paitsi tietysti luottamushenkilöiden ja kunnan työsuhteis-

Perhekahvila

Maanantaisin klo 9.15-11.30 nuorisotila HAAVISSA!
Tervetuloa! Varaathan 2 kahvi/hedelmäkassaan perheeltänne

ten sekä viranhaltijoiden, mutta erityisesti myös yritys- ja
elinkeinoelämän edustajien
sekä tärkeimpänä tavallisten
kuntalaisten kanssa. Kunnissa tarvitaan käsillä olevassa
muutostilanteessa selkeää ja
pitkälle katsovaa, mutta myös
lyhyen tähtäimen, selkeiden
askelmerkkien ryhdittämää
taktista päätöksentekoa strategiamme eteenpäin viemiseksi.
Tämän ohella peräänkuulutan
kuuntelevaa johtajuutta, yhteen
hiileen puhaltavaa toimintaa,
tehokasta verkostoitumista ja
ennen kaikkea tekevää mieltä.
Kovan työtahdin vastapainoksi harrastan kuntoliikuntaa sen
monissa eri muodoissa, aktiivisimmin tätä nykyä juoksua
ja lihaskunnon ylläpitoa kuntosalilla. Olen myös amatöörigolffari ja kadettiaikana tutuksi
tulivat myös upseeriratsastajat
– tosin aika vähäisissä määrin.
Lisäksi luen paljon omaelämäkertoja maailman menon taustoittamiseksi. Ehkäpä omituisin harrastukseni on kuitenkin
salmiakki, näin satavuotiaan
Suomenkin hengessä. Kuulun
Suomen Salmiakkiyhdistykseen, joka pyrkii edistämään
salmiakkikulttuuria pilke silmäkulmassa.
Tämän jutun otsikko on
edeltävän työnantajani motto.
Se toimikoon hyvänä sillanrakentajateemana omassa ja ehkäpä Ypäjänkin asettumisessa
uuteen asentoonsa.
Nähdään ja kuullaan,
Sam Vuorinen

KIITOSKAHVIT
Ypäjän torilla
keskiviikkona 7.6.2017 klo 10 alkaen
ja
Forssan torilla
lauantaina 10.6.2017 klo 10 alkaen
Tervetuloa!
Keskustan Ypäjän kunnallisjärjestö ry

Koulukuvaelma entisajoilta

Tänä keväänä tuli kuluneeksi
viisikymmentä vuotta siitä, kun
Ypäjän kunnan päättäjät tekivät kansakoulun ohjesääntöön
hyvin edistyksellisen muutoksen. Hyrsyn, Palikkalan, Mannisten, Kuusjoen ja Varsanojan
piirikansakoulut sulautettiin
jäljelle jääviin koulupiireihin.
Syykin oli ilmeinen: oppilaita
ei ollut. Matkat pitenivät -enää
ei päästy jalan tai pyörällä – ja
kunnan kustantamat koulukyydit aloitettiin. Käveltiin tienpäähän ja Heikkilän Topi otti
kyytiin. Pysäytti sitten tienposkeen Levän koulun kohdalla
ja vei samalla isommat kir-

konkylälle kansalaiskouluun ja
oppikouluun. Matka taittui mukavasti, kuljettajalla sätkä suupielessä, sylikkäin istuttiin kun
täyttä oli. Auton ilmastointi oli
silloin vielä täysin tuntematon
asia. Koulua käytiin kuusi päivää viikossa. Oltiin tyytyväisiä
ja vaihdettiin muistovihkoja
tai Virginialaisia, jos suinkin
pystyttiin. Kansakoulun ohjesäännön uudistus piti sisällään
myös kansalaiskoulun muuttamisen yksivuotisesta kaksivuotiseksi. Samaan aikaan vieraan
kielen opetus aloitettiin ja englannin tunti lisättiin lukujärjestykseen kolmannelta luokalta
lähtien. Ja kaikki siis viisikymmentä vuotta sitten.
Nyt on tullut muisteluiden
aika. Ja muistojahan tuli, tuli ja
tuli! Hyrsyn piirin kansakoulun
oppilaista koottu pieni ryhmä
esittää kuvaelman entisajan
koulunkäynnistä siinä muodossa kuin me sen muistamme. Tosin on muistettava, että nekin
jotka silloin seisoivat eturivissä
ekaluokkalaisina alkavat piak-

koin täyttää kuusikymmentä.
Kaikki ei välttämättä ole enää
ihan tuoreessa muistissa. Oliko
välitunnilla pelattu pesäpallo
tai ruudun hyppely sittenkin
sitä kaikkein mukavinta? Vai
keittäjän ehjään maitoon keittämä sammakonsilmävelli?
Tervetuloa niin entiset kuin
nykyäänkin koulua käyvät oppilaat. Toivotamme tervetulleiksi Hyrsynkulman lavalle
myös ne, joilla ei ole aavistustakaan siitä, mitä tarkoittaa
koulukuri, tapakasvatus, isänmaa ja uskonto. Koulun keittola avataan tähän tilaisuuteen,
joten se jos mikä saa kielenkannat auki.
Koulukuvaelman jälkeen
avautuu
valokuvanäyttely,
jossa on näytillä kaikkien lopetettujen koulujen viimeinen
luokkakuva. Itseoikeutetusti Hyrsyn piirin kansakoulun
luokkakuvia on näyttelyssä
niin paljon kuin niitä suinkin
saimme haalittua kokoon. Tule
katsomaan onko paikalla vieruskaverisi, jota et ole nähnyt

kymmeniin vuosiin. Tule etsimään kuvista vanhempiasi,
sisaruksiasi tai itseäsi. Nyt me
laitamme taas rusetit päähän ja
teryleenit jalkaan, tosin valkoiset polvisukat eivät enää peitä
ruskettuneita lapsen sääriä.
Viimeinen kevätjuhla Hyrsynkulman lavalla 11.6. klo
12.00. Tapahtuma on osa virallista valtioneuvoston Suomi Finland 100 –hanketta ja
Hämeen liiton Kanta-Hämeen
maakunnallista teemaa lasten
ja nuorten Häme. Odotetaan
myös ministerivieraita. Nähdään!
Hyrsynseudun kyläyhdistyksen
koulutoimikunta,
Riitta Pyykkö



Disa Laineen maalauksia
Ypäjän Kirjastossa
Heinäkuun 2017 ajan
Disa Laine on Ypäjältä Humppilaan
muuttanut amatööritaiteilija.
Hän maalailee lähinnä omaksi ilokseen
sekä arjen kiireiden vastapainoksi.
Lämpimästi tervetuloa <3

Vapaa pääsy!
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Hevosopistolla tapahtuu kesä-syykuussa
8.6.–11.6.2017 Hankkija Finnderby,
ohjelmassa koulu-, pararatsastuksen ja
kenttäratsastuksen SM-kilpailut,
Mannerheimin kenttäratsastuskilpailu,
esteratsastuksen Grand Prix osakilpailu ja perinteikäs Finnderby-luokka,
Lähitapiola Golf & Ride, suomenhevosten derby ja Dog & Horse,
www.hevosopisto.fi/finnderby
13.6.–18.6.2017 Kisaviikko,
www.hevosopisto.fi/kisaviikko
2.7.–7.7.2017 Islanninhevosten suomenmestaruuskilpailut
Hevosopistolla, Suomen Islanninhevosyhdistys (SIHY)
17.8.–20.8.2017, Nuorten Hevosten Festivaali,
www.hevosopisto.fi/nhf
27.8.2017, Barokkihevospäivä Hevosopistolla, FinPRE,
FIALi, SFHY ja Tammelan Ratsastajat ry
31.8.–3.9.2017, Suomenratsujen Kuninkaalliset,
www.hevosopisto.fi/srk

AVOIMET KYLÄT – TAPAHTUMA
LAUANTAINA 10.6.2017
klo 12 – 16
Ypäjänkylän seuraintalolla

Lapsille ja lapsenmielisille
keppihevoskilpailu.
Erilaisia pihapelejä
Puffetista kaffet ja pullaa,
sekä arpoja.
Makkaraa grillistä
Tapahtuma on osana Hämeen kylien
Avoimet kylät – päivää
Tervetuloa
Ypäjänkylän kyläyhdistys ry.

PERINTEINEN JUHANNUSJUHLA
YPÄJÄNKYLÄN SEURAINTALOLLA
JUHANNUSAATTONA 23.6.2017 klo 21 – 01

Levytanssit
Vapaa pääsy
Kokko sytytetään n. klo 23 (säävaraus)
Puffetti, arpajaiset
Grillimakkaraa
Tervetuloa
Ypäjänkylän kyläyhdistys ry.

Kuusjoenkulman kyläyhdistys tiedottaa
11.7.2017 Mansikkajubileum
klo 19.00 Piilikankaalla
Tuottajain tuvalla. Tervetuloa
herkulliselle mansikkakakulle,
mukana pappimme Vesa Parikka.
P.S. K
 esäretki 17.6. lähenee, kysele peruutuspaikkoja
Eliisalta 0445616965.

Palikkalan Markkinat
SEO-Palikkalan pihassa
Pe 16.6.2017

Ilmainen takakonttikirppis.
Tarkemmin Fb-ilmoituksessa.

Ypäjän JHL-729 osasto

KUTSUU

jäseniä mukaan Baddingin musiikkinäytelmään
Esakalliolle sunnuntaina 30.7.2017 klo 14.00.
Lippuja varattuna 20 kpl, väliajalla kahvit.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut 15.6.2017 mennessä
Aulikille puh. 040 8403 411 (iltaisin).
Tervetuloa!
JHL:n hallitus

FORSSAN SEUDUN
HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ
www.fshky.fi

Ypäjän terveysaseman lääkärinvastaanoton ja
suun terveydenhuollon puhelinnumerot muuttuvat
1.6.2017 alkaen.
Numerot muuttuvat oheisen luettelon mukaisesti:
02 7636 5810
->
03 4191 2151
02 7636 5811
->
03 4191 2571
02 7636 5812
->
03 4191 2262
02 7636 5813
->
03 4191 2261
02 7636 5814
->
03 4191 2955
02 7636 5815
->
03 4191 2953
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

Liikuntatapahtumia
Pienryhmävalmennusta esim. TYKY-porukalle
Haluatko parantaa kuntoasi ja keventää oloasi?
Liikkua porukassa?
Nauttia raikkaasta ilmasta?

Tämä on juuri sinulle tarkoitettu.
3 kk intensiivinen pienryhmävalmennus esim. Työporukalle jotka haluavat liikkua yhdessä ja parantaa
(työ) hyvinvointiaan ja motivoida toinen toisiaan liikunnan ja yhdessä olon kautta.
Valmennuspaketti 4–6 hlö porukalle sis;
– kuntotestit,
– alku- ja loppumittaukset,
– henkilökohtainen ruokavaliosuunnitelma sekä kotitreeniohjelma
– 1 krt / vko yhteistreenit.
– sähköpostitukipalvelu
Valmennuksen hinta 150€ / hlö / 3kk
Jos olet motivoitunut, periksiantamaton ja innostunut
saat takuulla vastinetta rahoillesi.
Ota rohkeati yhteyttä niin sovitaan tapaaminen porukallenne! Tehdään juuri teidän porukalle sopiva
treenipaketti.
Ryhmäliikunnanohjaaja, Personal Trainer
Annika Määttänen
personal.trainer@ypajanyllatys.fi

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)
3. KUNTOSALIOHJELMAN PÄIVITYS
30 €
4. Ruokavalio & Kuntosaliohjaus 60 min
110 €
5. 3 kk / 6 kk / 12 kk
valmennuspaketit;		
370 € / 650 € / 1100 €
( sis. Alku- ja loppumittaukset sekä kuntotestit,
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		
50 €
valmennuspaketin yhteydessä
7. Pienryhmävalmennus /
TYkY-ryhmä 3kk (5–6 hlö)
150 €/ hlö / 3 kk
( sis. Alku-ja loppumittaukset sekä kuntotestit,
ruokavalio, henkilökohtainen kotitreeniohjelma,
1 krt / vko tapaaminen/treeni)
8. Kuntosaliohjaus ryhmälle 60 min
(max.8 hlö)			
10 € / hlö
Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Tiedustelut ja varaukset; Annika Määttänen
personal.trainer@ypajanyllatys.fi

Kesä–heinäkuu / 2017
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Ypäjän Riistamiehet ry:n
näyttövuorot vuoden 2017 kivääriammuntojen
kilpailuissa ja harjoituksissa.
Ilmoittautumiset harjoituksiin 17.30–19.00.

Ypäjän Riistamiehet ry

Kilpailuohjelma/kivääri 2017:

Ypäjänkylän Maa- ja
kotitalousnaiset

KESÄ –
HEINÄKUUN TOIMINTAA
Maanantaina 5.6 klo 17.30 lähdetään Seuraintalon
pihalta kohti Metsämaata ja Arja Pöystin puutarhaa.
Mennään kimppa-kyydeillä.
Pyöräilyt jatkuu maanantaisin klo 18.00 ja lähtö Pikku
Annen Saven luota.
Lentopallo jatkuu keskiviikkoisin Katinhännän kentällä klo 18.00.
Unikeonpäivän nyyttärit Katinhännän kentällä keskiviikkona 26.7 klo 18.00.
Tervetuloa kesän tapahtumiin

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry.
Kesäretki Naantaliin 13.6.2017, autossa tilaa vielä
kuusi paikkaa.
Soita sihteerille 0400 772 157/Sirpa.

Riistanhoitoyhdistyksen kilpailut lauantaina 19.8.2017,
ilmoittautuminen klo 12.00–14.00. Hirvi 4+6 laukausta ja
10 laukausta liikkuvaan kuvioon 75 m.
Seuran kilpailut:
– pokaalikilpailu
torstaina 17.8.2017 klo 17.30 sarjat a ja b
– jahtiseurueiden välinen kilpailu
5x2 laukausta
lauantaina 26.8.2017 ilmoittautuminen klo 10.00–12.00
– kivääri harjoitukset
tiistai ja torstai iltaisin klo 17.30–19.00
– hirvenammunta kokeita Ypäjän radalla
lauantaisin 5.8., 19.8. ja 2.9 klo 10.00–12.00
Ampumajaosto

EL Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry
Teatteriretki 2.9.2017 Helsinkiin Taivallahden
kesäteatteriin katsomaan TUKKIJOELLA -esitystä
sekä Tuusulaan LOTTAMUSEOON.
Lounas museolla, teatterilla kahvit. Ilmoita mahdolliset ruoka-allergiat etukäteen.
Auto lähtee Loimaalta ajaa Ypäjänkylän kautta
Ypäjän seurakuntakodille josta jatketaan klo 9.00.
Retken hinta 55 € (30 lähtijää)
TERVETULOA MUKAAN!

Karjalaseura tiedottaa

JUHLIA JA TAPAHTUMIA
Karjalan Liiton kesäjuhlat Jyväskylässä 16 – 18.6.2017
Vainajien muistojuhla Muolaassa ja Kyyrölässä 2.7.2017
Muolaan juhlat Forssassa 30.7.2017
Räisälä-juhlat Kokemäellä 2.7.2017
Heinjoki juhlat Nummella 30.7.2017
Kivennavan kihut Tampereella 5 – 6.8.2017

Ypäjän Riistamiehet ry
Kesäkokous 6.8.2017 klo 12.00 ampumaradalla käsitellään säätöjen määräämät asiat.
Pienpetojen saalisilmoitukset viimeistään 4.8.2017 klo
17.00 mennessä sihteerille.
Kokouksen jälkeen jäsenten välinen haulikkokilpailu.
Johtokunta

Eläkeliitto Ypäjän yhdistys
Eläkeliitto Etelä-Hämeen piirin liikuntapäivä 11.8.2017
kello 11.00 Forssan urheilukentällä ja Linikkalan lammella. Tapahtuma on EL:n yhdistysten yhteisen ”Maapallon ympäri” kävely teemaan liittyvä tapahtuma.
Tapahtuman avaa Sanni Granh-Laasonen.
Ypäjältä lähtee yhteiskuljetus pysäkin paikalta
11.8.2017 kello 10.00.
Ilmoittautuminen tapahtumaan tulee tehdä 30.7.2017
mennessä 050 363 6624 / Keijo Leppänen
ps. Mölkky harjoitukset keskiviikkoisin Rajatie 3:n pihalla

Ilmoittautumiset Sinikka Suonpää 2.8.2017 mennessä
puh. 0500 503 640

Penkojaiset
Ypäjän Köllinkurvissa järjestettiin 6.–7.5. Penkojaiset.
Alkuun meinasi olla hankalaa löytää kalenterista sopivaa
päivää sekä itse tapahtumalle, että alkuvalmisteluille (joita tehtiin talkoilla useana päivänä ja iltanakin), Ihmisillä
kun on niin monenlaisia kiireitä nykyään. Pieni epätoivo
meinasi hiipiä myös tavaran paljouden keskellä, miten
ihmeessä saataisiin kaikki esille ennen tapahtumaa. Pienoinen sateen uhka, joka onneksi osoittautui vääräksi, oli
myös olemassa.
Tapahtuma itsessään oli mukavan rento. Ihmisiä kävi
vähän enemmän kuin varovaisesti oltiin toivottu. Penkojat kantoivat täysiä kasseja välillä autoon ja tulivat sitten
penkoman lisää. Moni kyseli ihmeissään: ”Eikö nämä
tosiaan maksa mitään?” Penkomisen lomassa oli myös
mahdollista nauttia lämpimiä munkkeja Kulttuuri Puomin kahvilassa sekä osallistua tikkakilpailuun, jossa palkintoina oli mm. vapaalippu Ypäjän Musiikkiteatteriin.
Suurelle yleisölle tapahtuman kulisseista jäi näkemättä
tuhannen kertaa nurin menneet vaaterekit, tavaroiden
peittely iltaisin suurilla pressuilla tuulen tehdessä tehtävästä hieman haastavan sekä lepakko, joka ilmeisesti
vasaroinnista häiriintyneenä lähti liikenteeseen keskellä
päivää.
Tapahtuman jälkimainingeissa ollaan vähän mietitty,
että mistä se idea ollenkaan taas lähti. Itse tulin siihen
lopputulokseen, että muutama sopivasti hullu ystävä kahvikupposen ääressä ja kukaan ei sano ei. Kai ne sillain
sitten syntyy. Tapahtumiksi ne yleensä jalostuvat matkan
varrella.
Ja jos sitä kerkesi taas miettimään muutamaankin
otteeseen, että onko tässä mitään järkeä, miten ehditään
tehdä kaikki ja tuleeko paikalle yhtään ihmistä? No näin
jälkikäteen voi sanoa: Hyvä että järjestettiin!
Kiitos Köllinkurvin emännille (ja vähän isännillekin)
paikasta ja talkooporukoista (ja tietty hauskasta seurasta).
Merjalle iso kiitos munkkitehtaasta, harvemmassa on
nykyään ne ihmiset, jotka pyytämättä tarjoavat auttavan
käden. Kiitos Kallelle ja Tapsalle kyyditsemishommista,
asioilla on tapana järjestyä-onneksi! Mukavaa kesää kaikille. Itse meinasin täyttää tulevan kesän golfin peluulla
ja kulttuurilla, sillai sopivassa suhteessa.
TIKKAKILPAILUN VOITTAJAT:
Aikuiset
Kari S.
10–16 v.
Joanna S.
alle 10v
Eetu K.
Lisäksi kannustuspalkinnon saavat Venla R. ja Sirpa H.
Voittajille ilmoitetaan myös henkilökohtaisesti.
Virve Saarikoski

1.6.17 klo 17.30–
8.6.17 klo 17.30–
15.6.17 klo 17.30–
22.6.17 klo 17.30–
29.6.17 klo 17.30–
6.7.17 klo 17.30–
13.7.17 klo 17.3020.7.17 klo 17.30–
27.7.17 klo 17.30–
3.8.17 klo 17.30–
10.8.17 klo 17.30–
17.8.17 klo 17.30–
19.8.17 klo 12.00–14.00
24.8.17 klo 17.30–
26.8.17 klo 10.00–12.00
31.8.17 klo 17.30–
7.9.17 klo 17.30–

Haapanen Asko, Laine Merja
Poutala Pertti, Tuura Antti
Nummela Markku, Mäkirinta Pekka
Ruponen Jaakko, Reiman Tero
Hänninen Hannu, Toivonen Pasi
Tuura Markku, Suominen Arto
Niinimaa Arttu, Heinonen Jarmo
Mäkilä Jussi, Salo Mikko
Salmi Sauli, Jussila Janne
Hannula Alexis, Kuusinen Taisto
Niinimaa Aleksi, Laine Markus
Suominen Jari, Hannula Ari, Pietilä Jussi
Tuura Tomi, Laine Kalle, Vuorinen Timo
Tarkiainen Urpo, Rantanen Markku
Mäkilä Tero, Hirvonen Petri, Nurminen Jani
Moisander Kalevi, Tuura Timo
Kankaanpää Lauri, Rantanen Tuomas

Toimintakuntoiset radiopuhelimet mukaan. Jokainen huolehtii, että
oma vuoro tulee tehtyä, vuoroja voi vaihtaa, kun hommaa sijaisen.
Kokouksen päätös: näyttövuoron laiminlyönnistä 20€ maksu seuralle.
Kivääriharjoitukset torstaisin hirvilaillisilla aseilla ja näyttäjät jäsenistä
tämän vuorolistan mukisesti.
Tiistai on yleinen harjoituspäivä, jolloin ei ole näyttövuoroja.
Ampumajaosto



Yhteystiedot
Saliavaimien lunastus / palautus
045 235 6212 / Juho
toimisto@ypajayllatys.fi
045 236 3136 / Liikuntavastaava
Peili-, palloilu- ja kuntosalin varaukset, liikuntavälineiden vuokraukset,
liikuntatoimintaan liittyvät tiedustelut, toiveet sekä kehitysehdotukset.
KAIKKI LENTOPALLOON LIITTYVÄT ASIAT
LENTOPALLOJAOSTON PUHEENJOHTAJALLE!

045 664 9221 / Hallituksen Pj Keijo Vuorentausta
Hallituksen ja yhdistyksen yleisen kokouksessa käsiteltäviksi
haluttavat asiat, haastattelupyynnöt.
Liikuntavastaava
Kiinteistövastaava Tapio Ahonen
Bingovastaava Virve Saarikoski
Taloudenhoitaja Elina Salmi
Mediavastaava Virve Saarikoski
Lentopallojaoston Pj. Anu Poso
Hallituksen Pj. Keijo Vuorentausta

liikuntavastaava@ypajanyllatys.fi
kiinteistovastaava@ypajanyllatys.fi
bingovastaava@ypajanyllatys.fi
taloudenhoitaja@ypajanyllatys.fi
mediavastaava@ypajanyllatys.fi
lentopallojaosto@ypajanyllatys.fi
puheenjohtraja@ypajanyllatrus.fi

Postiosoite: Ypäjän Yllätys ry
Pertuntie 5
32100 Ypäjä

Nuorisotoimi tiedottaa:

Liikunta – ja telttaleirille mahtuu vielä hyvin mukaan.
Eli ei muuta kuin ilmoittautumaan nuoriso-ohjaaja
Maijalle (0505747732)
Syksyllä ollaan järjestämässä seutukunnallinen retki
Elämä Lapselle -konserttiin. Retken hinta ei ole aivan
vielä selvillä, mutta alle 40€ on yhteensä lippu ja kuljetus tapahtumaan. Ilmoittautumiset Silja Haavistolle
puh. 040 7660486.

KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT
LUKUVUONNA 2017–2018
SYYSLUKUKAUSI
syysloma vko 42
KEVÄTLUKUKAUSI
talviloma vko 8
pääsiäisloma
lomapäivä
+ yksi lauantaityöpäivä

ti 15.08. – to 21.12.2017
ma 16.10. – su 22.10.2017
ti 02.01. – la 02.06.2018
ma 19.02. – su 25.02.2018
pe 30.03. – ma 02.04.2018
ma 30.04.2018
lukuvuoden aikana

ESIKOULUN TYÖ- JA LOMA-AJAT OVAT SAMAT
KUIN KOULUJEN LUKUUN OTTAMATTA LAUANTAITYÖPÄIVIÄ
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Kesä–heinäkuu / 2017

Taistelevat Tangot -konsertti
28. heinäkuuta kello 19:00 Ypäjänkylän seuraintalossa
vapaa pääsy, puffetissa myynnissä kahvia ja pullaa

Hip hei!!
Ilmianna itsesi jos omaat positiivisen elämänasenteen, tulet
toimeen erilaisten ihmisten kanssa, liikkuminen on lähellä
sydäntäsi, toivoisit voida jakaa liikkumisen riemun muiden
kanssa, sinulla on aikaa ja halua, tahtoa toimia ohjaajana.
Ota yhteys Riinaan 050 4339002, keskustellaan lisää tai laita
sähköpostia riina.levander@ypaja.fi
Liikuntatoimi

Aikuissosiaalityö tiedottaa!

Sosiaaliohjaaja on kesälomalla 3.7 – 28.7.2017.
Sijaisena toimii Arja Thynell, hänet tavoittaa
puhelimitse numerosta 044 706 4403.
Huomioithan ystävällisesti puhelinajan
ma–ti ja to–pe klo 9–10.
Lomani jälkeen olen tavattavissa Ypäjän kunnantalolla parittomilla viikoilla.
Ystävällisin terveisin, Sari Strömberg, sosiaaliohjaaja

Pertun päivät 14.–20.8.2017
Ypäjän Yö la 19.8. klo 17.00–24
Maanantaina 14.8.
Satumaraton kirjastossa kello 13.00–19.00
Tiistaina 15.8.
Kuvio järjestää mediakasvatusta koululaisille
Koko perheen grilli–ilta
Keskiviikkona 16.8.
Loimijoki–Golfilla avoimet ovet, erilaisia tapahtumia
Torstaina 17.8.
Koulunaloitusdisko koululaisille Karrinpuomissa kello
16.00–18.00
Karrinpuomin terassibileet kello 19.00 alkaen
Perjantaina 18.8.
Lasten tanssitapahtuma alle kouluikäisille kello 17.00–
17.30, alakouluikäisille kello 18.00–18.45
Katutanssit keskustassa kello 20 – 24. Elävää musiikkia,
soittajana FBI–Beat.
Nuorisotila Haavin syystoiminnan avaus, sellografiaa ja
kenkätaidetta
Karaoke Karrinpuomissa kello 22.00–03.00
Lauantaina 19.8.
Pertun torilla myynti alkaa viimeistään kello 15. Ei paikkamaksua, varaa myyntipaikkasi puh. 02 76265272 tai
050 5626301.
Takakonttikirppis keskustan nurmialueella kello 11.00–
15.00. Ei paikkamaksua, ilmoittaudu mukaan puh. 050
5626301. Kaikenlaista roinaa ja aarretta. MLL:n kahvio.
Katusähly kello 11.00.
Yllätyksen juoksutapahtuma kello 13.00
Torilla Ypäjän Yö Avajaissanat klo 17 Ypäjän kunnan
edustaja. Elävää musiikkia ja erilaista ohjelmaa puoleen
yöhön, esiintyjinä Helminauha kello 19.00, 20.00 ja
21.00,
Jaylon Temes Duo kello 22.15 ja 23.15. Juontajana Katja
Karisukki.
Nuorisovaltuuston sumopaini
Nuorten Suomi100 kynttilöiden lasku Kurjensillalta
kello 22.00
Karrinpuomissa dj
Seurakuntakodissa konsertti kello 18.00, kitaristi Ilkka
Turta
Seurakuntakodin pihalla seurakunnan ja yhdistysten
ohjelmaa/myyntiä
Veteraanituvalla Jokiläänin kansalaisopisto esittelee
toimintaansa
Haavissa nuorisotoimen järjestämää ohjelmaa
Hevosopiston tapahtumat
Sunnuntaina 20.8.
Pertun messu kirkossa
Muistokiven paljastus kello 12.00
KulttuuriPuomin autosuunnistus, kohteina pellot ja pajat
Kotiseutumuseolla iloinen iltatapahtuma alkaen kello
18.00. Autosuunnistuksen palkintojen jako, Ypäjän kotiseutuyhdistys saattaa julkistaa vuoden 2017 Kertun ja
Pertun, kansallispukuja voidaan tuuletella.
Muutokset mahdollisia, ohjelmaa päivitetään kunnan
sivuilla www.ypaja.fi
Vielä ehtii mukaan suunnittelemaan,
tervetuloa kirjastoon maanantaina 26.6. kello 17.30.

Tango del norte – Harri Kaitila, tenori
Heikki Hämäläinen, sello
Sami Pirttilahti, bandoneon
Ville Westergård, piano
Harri Kaitila, laulu
”Taistelevat tangot”-konserttikokonaisuus on suunniteltu erityisesti Suomen 100-vuotisjuhlavuotta varten. Se
on todellinen suuruuksien mittelö, jossa suomalainen
ja argentiinalainen tango asettuvat tasapäisinä taistelemaan tangon herruudesta, Von Wrightin Taistelevien
Metsojen hengessä. Ohjelmassa on noin puolet suomalaisia (mm. Kärki, Virta) ja puolet argentiinalaisia (mm.
Piazzolla) tangon helmiä.
Tango del norte on kolmen ammattimuusikon vuonna 2011 perustama argentiinalaiseen tangomusiikkiin
erikoistunut yhtye, joka on vakiinnuttanut paikkansa
Suomen eturivin tangoyhtyeenä.
Tervetuloa!
Järjestäjä: Ypäjän kunta/kulttuuritoimi

Kiehtooko ajatus ihastella loimijokivarren maisemia
ja elämää joelta käsin, kuntoilla meloen tai
muuten vaan nauttia kesäpäivästä joella?
Jos vastasit kyllä, ota yhteys Riinaan 050 433 9002 ja
vuokraa kahden hengen kanootti 20€/vrk (lähtöpaikka
Ypäjän venesatama). Alaikäisillä oltava huoltajan lupa.
Liikuntatoimi

ISO KIITOS!

Mirja Jokio
Janika Varjorinne-Mäkeläinen
Susanna Romu
Markku Leppälahti
Matti Alanko

Heikki Levomäki
Anni Vääri
Tapio Ahonen
Jari Hepomaa
Markku Saastamoinen

Osallistumisesta Nuvan järjestämään kahvittelu- ja keskustelutilaisuuteen. Puhetta riitti ja tärkeistä teemoista saatiin
keskusteltua. Nyt on hyvä jatkaa yhteistyötä eteenpäin.
T. Ypäjän kunnan nuorisovaltuust

YPÄJÄN KUNTA JÄRJESTÄÄ

KIRJASTO
YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO

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

UUDET KÄYTTÖSÄÄNNÖT

1.6. otetaan Louna-kirjastoissa käyttöön uudet käyttösäännöt. Varausmaksut ovat jo vuoden alusta poistuneet, noutamatta jääneestä varauksesta peritään
kesäkuun alusta lähtien kahden euron maksu.

AUKIOLOAJAT

ma klo 13–19
ti
klo 13–19
ke klo 13–16
to
klo 13–19
pe klo 13–16
Poikkeavia aukioloaikoja kesäkuussa:
Juhannusaattona 23.6. kirjasto on suljettu,
torstaina 22.6. avoinna kello 11–14.

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

AUKIOLOAJAT
ti
ke

klo 17–19
klo 10–12

KESÄKUUN NÄYTTELY

”Sarah Kay”-korttinäyttely”, Teija Hämäläinen

HEINÄKUUN NÄYTTELY

Disa Laineen maalauksia, näyttelyn järjestää yhteistyössä KulttuuriPuomi

TAPAHTUMIEN SUUNNITTELUPALAVERI

Suunnitellaan yhdessä Suomi100- ja Pertun päivien
tapahtumia kirjastossa maanantaina 26.6. kello 17.30
alkaen. Tervetuloa mukaan!

LUKUPIIRI LOMAILEE KESÄN

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
TORSTAINA 15.6.2017
Lähtö Ypäjän torilta 15.6.2017 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
Tiedoksi: asiointimatkaa ei järjestetä heinäkuussa.

Kuntokorttiarvonnassa onni suosi seuraavia:
Juhani Heikkilä, Valto Hepomaa, Kari Järvinen
Palkinnot noudettavissa kunnantalon infopisteestä.
Onnea voittajille!
Uusia kuntokortteja saatavissa kunnantalon infopisteestä,
kirjastolta, vapaa-aikatoimistolta sekä Pertunkaaresta.
Korttien palautus 8.9.2017 mennessä kunnantalolle.
Liikuntatoimi

RANTAUIMAKOULU PIILIKANKAALLA
10.–21.7.2017 klo 10.00–13.30

Uimakoulu on tarkoitettu 5–15-vuotiaille, kaiken tasoisille
uimareille. Uimakoululaiset jaetaan ensimmäisenä päivänä 3–4 tasoryhmään. Uimaopetusaika jokaiselle ryhmälle on 2 x 30 min päivittäin. Opetuksen lisäksi päivän
ohjelmaan kuuluu ohjattuja pihaleikkejä sekä evästauko.
Ensimmäinen viikko 10.–14.7. harjoitellaan erilaisia vesiliikuntataitoja. Toisella viikolla 17.–21.7. on mahdollisuus
suorittaa uintimerkkeihin vaadittavia tehtäviä. Uimarilla
on mahdollisuus osallistua vain ensimmäiselle viikolle,
jolloin uimakoulun hinta on 50€. Kahden viikon uimakoulun hinta on 75€. Uimakouluun järjestetään maksuton
kuljetus Ypäjän seurakuntakodilta, lähtö klo 9.30.
Ilmoittautumiset sähköpostilla riina.levander@ypaja.fi
Ilmoita lapsen nimi, syntymävuosi ja mahdolliset jo suoritetut uintimerkit, sekä kuljetustarve.
Uimaopetukseen ja uintimerkkeihin liittyvät lisätiedot:
satun.liikuntapalvelut@mail.com
Uimakoulun järjestää Ypäjän kunnan vapaa-aikatoimi ja

Syyskausi alkaa sunnuntaina 10.9. Kokoonnutaan kello 17–19 pääkirjaston näyttelytilassa, luetaan
Suomi100-vuoden kunniaksi 1950-luvun teoksia. Käsityönkin voi ottaa mukaan. Kahvitarjoilu.

LIIKUNTAVÄLINEITÄ KIRJASTOSTA

Kahvakuulia, kävelysauvoja, selättimiä, fitness-säkkejä… hae lainaan ja kokeile, mikä sopii sinulle! Esillä
myös liikunta-aiheista kirjallisuutta. Uutuus: lainaa
kanootti ja lähde Loimijoelle nauttimaan kesästä!

Yhteistyössä Kuusjoenkulman kyläyhdistys ja

