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Onnea Salla!

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

www.parturikampaamooutiperho.ﬁ

Sorat, murskeet, sepelit, multa
Velj. Nuoritalo

0400 533 739, 0400 321 314 • www.vnoy.fi • info@vnoy.fi
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Tervetuloa juhlimaan
Kirjaston päivää Ypäjän kirjastoon!

Kirjaston päivää vietetään Minna Canthin ja
tasa-arvon päivänä tiistaina 19. maaliskuuta klo 13–19.
Kirjaston päivä kertoo kirjaston työstä tasa-arvon,
yhdenvertaisuuden ja lukutaidon edistämiseksi.

Kahvia ja mehua kirjaston ystäville klo 13–17 tarjoaa
vuoden 2019 alussa aloittanut kirjastonjohtajasivistystoimenjohtaja Jasmiina Sillanpää, tervetuloa!
Ypäjän kirjasto: Hossintie 2, 32100 Ypäjä | email: ypajan.
kirjasto@ypaja.fi | gsm: 044-4352006

Haketusta sopivasti

Haketuspalvelu Laaksonen

puh. 0400 823 977

Vuokrattavana

n. 60 m2 liike/toimistotila
hintaan 5 euro/m2 + alv.
Sopii esim. tilitoimistolle
tai kahvilatoimintaan ym.
Osoite Lepolantie 2, Ypäjä
044 343 4838/Liljeström,
sunmarianne@luukku.com

HUOLLOT JA
KORJAUS

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

Ypäjän kunnan kasvatti Salla Koskela otti EM-pronssia pitkältä matkalta
ja EM-hopeaa keskimatkalta hiihtosuunnistuksen EM-kisoissa Turkissa.
Lisäksi Koskela otti yhdessä Marjut Turusen ja Milka Reposen kanssa
EM-viestipronssia. Seuraavaksi Koskela keskittyy SM-kisoihin ja Ruotsissa
järjestettäviin MM-kisoihin. Ypäjän kunta onnittelee Sallaa onnistuneista
EM-kisoista ja toivottaa menestystä seuraaviin koitoksiin!

HENKILÖ- JA PAKETTIAUTOIHIN

PUHELIN:

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

SOMERO-OPISTON
SOMERO-OPISTON

TEATTERI ELÄMYS YPÄJÄLLE
24.03.2019 KLO 15.00

osoite: Kartanon koulu, Varsanojantie 97 Ypäjä
Hinta: 20 e sisältäen kahvin ja pullan.
Eläkeliiton Ypäjän yhdistys myy arpoja. Tervetuloa!

ALAINEN

ALAINEN

LA 9.3. 2019 kello 15
KARTANON KOULULLA YPÄJÄLLÄ

Orkesteri ja solisteja
Pääsymaksu 10 euroa
Järjestää Ypäjän Eläkeyhdistys (kahvitus)
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DIAKONIAPÄIVYSTYS YPÄJÄN
SEURAKUNTAKODILLA ON

Y päjän seurakunnan
toimintaa maaliskuussa

Pe 1.3.

klo 18 Nuortenilta rippikoululaisille srk-kodilla

Su 3.3.

klo 10 Messu
klo 13 Varsanojan kinkerit Eeva ja Matti Mikkola os. Uitontie 89

To 7.3.
klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla
	klo 18 Siionin Kannel lauluilta srk-kodilla ja Evankelisen osaston vuosikokous,
mukana Henri Haataja.
Pe 8.3.

klo 14.30 Lauluhetki kaikille srk-kodilla
klo 15.30 Veisuu Veljet srk-kodilla

Su 10.3. klo 10 Messu
klo 18 Sininen hetki konsertti kirkossa
Ke 13.3.

klo 13 Palvelukeskuksella hartaus

To 14.3.

klo 18 Laulusiskot srk-kodilla

Pe 15.3.

klo 15.30 Veisuu Veljet srk-kodilla
klo 18 Nuortenilta rippikoululaisille srk-kodilla
klo 19.30 Kuutamohartaus Huldan mökillä os. Suorannantie

Ke 21.3.

klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla
klo 18 Laulusiskot srk-kodilla
klo 14.30 Lauluhetki kaikille srk-kodilla
klo 15.30 Veisuu Veljet srk-kodilla

Su 24.3. klo 10 Messu
klo 10–15 Rippikoulupäivä srk-kodilla
klo 15 Rovastikunnallisten kuorojen konsertti Jokioisten kirkossa

Uusi kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi 2019-2020 valittiin
Jouni Paloposki ja neuvoston jäseniksi Jari Lintukangas, Juhani Kaunela, Veikko
Nieminen, Raija Toivonen
ja Sirpa Vähämäki. Molempien toimikuntien sihteeriksi valittiin talouspäällikkö
Päivi Mattinen ja kirkkoneuvoston puheenjohtajana

on viran puolesta kirkkoherra. Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto.
Sen kokoukset ovat avoimet
kaikille. Näissä kokouksissa kirkkoherrallakaan ei ole
päätösoikeutta mutta puheoikeus on, jos sitä pyydetään tai se annetaan.
Kevättalven terveisin,
Vesa Parikka,
kirkkoherra

Joel Hallikainen
vieraili Palvelukeskuksella

Diakoniatoimisto
avoinna
PAINOPAIKKA

ilmestyy 2.6.2016.

tava kunnantalolle
26.4.2016
Kesä-heinäkuun
2016
Ypäjäläinen
klo 12.00
mennessä.
ilmestyy
2.6.2016.
Kesä-heinäkuun 2016 Ypäjäläinen
ilmestyy 2.6.2016.

Seurakunnan
Vesa
Parikka asiat

kirkkoherra
kirkkoherra
Vesa
VesaParikka
Parikka

YHTEISVASTUUKERÄYS 2019
ON PARHAILLAAN MENOSSA
Keräysvaroja käytetään monipuoliseen avustustyöhön
paikallisseurakuntien kautta.
Tänä vuonna erityiskohteina on lasten ja nuorten koulutus.
Monelta nuorelta jää koulu käymättä,
koska siihen ei ole varaa.
Siispä osallistu Yhteisvastuukeräykseen. Kiitos!
Ypäjän seurakunnan Yhteisvastuutilin numero on:
FI95 5539 33200 11185 Viite: Yhteisvastuu 2019.

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 1998–2003 syntyneille ypäjäläisille koululaisille, opiskelijoille ja muille
työtä vailla oleville nuorille. Työpaikan saamisen ehtona
on, että nuoren kotipaikka on Ypäjän kunta.
Kirjalliset hakemukset viimeistään 17.3.2019
sähköpostitse paivi.mattinen@evl.fi
Valinta suoritetaan arpomalla.
Valituille ilmoitetaan valinnasta viikolla 14.
Lisätietoja antaa vt. talouspäällikkö Päivi Mattinen,
p. 040 148 4092
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KESKIVIIKKORUOKAILU ON
Ypäjän seurakuntakodilla keskiviikkoisin klo 11.30.
Lounaan hinta on 5,00 €
Tule syömään ja nauttimaan toisten seurasta.

Diakoniatoimisto
avoinna
Kirkkoherranvirasto
avoinna
Diakoniatoimisto
avoinna
ke klo
10–11.30,
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puh. 040 553 6362

Seurakunnan asiat

Kerho kokoontuu parillisten viikkojen torstaipäivinä
klo 11.00 – 13.00 Ypäjän seurakuntakodilla.
Omien työntekijöiden lisäksi
kerhossa käy satunnaisvierailijoita.
Ohjelmassa: alkuhartaus, lounas, ohjelma sekä lähtökahvit.
Tarjoilusta peritään 5,00 €
to 7.3. Omin voimavaroin, aina on tilaa myös luovuudelle.
to 21.3. Vieraana diakoni Hanna Rinne ja pieni tyttövauva
Siiri Rinne.

tiistaina 26.3. klo 12.00 Seuraintalon takkahuoneessa.

Ti 19.3.

Ypäjän seurakunnan uusi
kirkkovaltuusto kokoontui
ensimmäisen kerran tammikuussa ja teki henkilövalinnat kirkkovaltuuston ja
– neuvoston osalta seuraavasti:
Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi toimikaudeksi 2019-2020 valittiin Keijo
Leppänen ja varapuheenjohtajaksi Esa Tuomonen.

KULTAISEN IÄN KERHO

YPÄJÄNKYLÄN DIAKONIAPIIRI

Su 17.3. klo 10 Sanakirkko

Pe 22.3.

keskiviikkoisin klo 10.00 – 11.30
sekä torstaisin klo 15.00 – 16.00
Olen tavoitettavissa myös muulloinkin sovittuina aikoina.
Tosin olen lomalla ja koulutuspäivillä 3.3 – 13.3. välisen ajan.
Yhteystiedot: Terhi Hakala-Vappula, puh. 040 -553 6362
terhi.hakala-vappula@evl.fi

Joel Hallikainen Ypäjän
Palvelukeskuksella esiintymässä 29.1.2019 (kuvannut Saara Rämö)
Lounea mahdollisti tähtisumua Ypäjän tiistaipäivään, kun palvelukeskuksessa esiintyi vanhusten
iloksi koko kansan tunte-

ma Joel Hallikainen.
Päiväsali oli täynnä
kuuntelijoita palvelukeskuksen jokaisesta yksiköstä ja Ypäjän kotihoidon
halukkaille asiakkaille järjestyi kyyti tapahtumaan.
Hallikainen toivotti kaikki tervetulleiksi kutsuen

ikäihmisiä kunniakansalaisiksemme. Kappaleiden
välissä hän jututti yleisöä,
ja sai välillä aikaan hymyä
sekä naurua. Joel sai yleisön myös herkistymään
kertoessaan kauniisti pitkästä yhteisestä taipaleestaan Pia-vaimonsa kanssa.
Hallikainen esitti kappaleita uransa alkuajoilta tähän
päivään ja saimme kuulla
myös suositun ”Kuurankukka” –kappaleen.
Ikäihmiset viihtyivät
konsertissa ja siitä riitti
keskustelua moneksi päivää.
Kiitos palvelukeskuksen
asukkaiden ja
henkilökunnan puolesta.

SININEN HETKI-konsertti
Ypäjän kirkossa 10.3.2019 klo 18.00

Veisuu -Veljet, laulu, Sanna Äijälä, laulu, Anna Mäkilä,
viulu Keijo Leppänen, runonlausunta, Terttu Heikkilä, laulu, Vesa Parikka, laulu, Kaija Saukkola, laulu,
säestys, Pauli Hyrkäs, laulu ja Tapio Laurila, säestys.
TERVETULOA!

Kolehti musiikkityö / yhteisvastuu

Sanaan sisälle
Ilosanomapiirissä tutkitaan eri Raamatun kertomusta
viitenä tiistai-iltana klo 18 seurakuntakodin Sumpussa. Saatetaan jutella vähän muustakin.
Tiistai-illat ovat seuraavat: 12.3; 19.3; 26.3; 2.4 ja 9.4.
Lukuterveisin Vesa Parikka

Maaliskuu / 2019
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6. lk LEIRIKOULU PIISPALASSA
MA 20.8.–PE 24.8.2018 –
leirikoululaisten muistelmia elokuulta

MAANANTAI 20.8.2018

Kun aamulla heräsimme,
pesimme hampaat ja söimme aamupalan. Olimme väsyneitä, koska heräsimme
aikaisin. Matkan pituus ärsytti jo valmiiksi. Matka oli
kuitenkin ihan kiva.
Kämppä oli tilava ja hieno, kivempi kuin luulimme.
Siellä oli kaksi paritaloa,
toisessa oli tytöt ja toisessa
pojat. Osa nukkui parvella ja osa pienissä huoneissa
alakerrassa. Keittiössä oli
mikro, mutta unohdimme
popparit kotiin.
Melonnassa menimme
kaksi tai kolme samaan kanoottiin. Melonta oli kivaa
ja hauskaa, mutta myös vaikeaa ja jännittävää.
Olimme varanneet kahdelle illalle saunan ja pääsimme myös uimaan. Ensimmäisenä iltana grillasimme ja söimme makkaraa.
Saunominen ja uiminen oli
hauskaa, joidenkin mielestä
tylsää ja vesi kylmää.
Ensimmäinen päivä sujui
loistavasti!

TIISTAI 21.8.2018

Ensimmäisenä yönä nukuimme hyvin.
Temppurata oli hauska, ja
siinä tuli hiki. Se oli energiaa purkavaa ja vauhdikasta
sekä ohjaaja oli tosi hauska.
Seinäkiipeily oli jännittävää ja kivaa. Se oli haastavaa ja aika vaikeaa, kun
ei saanut joissain kohdissa
mistään kiinni. Osa kiipesi
12 metriin. Kiipeilyn ohjaaja oli paras.
Teatterimaskeeraus oli
hauskaa, koska sai käyttää
mielikuvitusta. Siellä sai
mm. tehdä parran, mustan
hampaan, haavoja tai mitä
vaan. Karting oli kivaa, eikä ketään sattunut. Meidän

jälkeen tullut ryhmä ajoi aika hurjasti, koko ajan ulos
radalta.
Vapaa-ajalla ollaan vierailtu toistemme mökeissä.
On mennyt paljon kokista ja
Filippinos-keksejä. Ollaan
myös tutustuttu kivoihin
ihmisiin toisista kouluista.
Vapaa-aika oli parasta aikaa.

KESKIVIIKKO 22.8.2018

Aamulla oli kylmä, ja osa
oli aika väsyneitä.
Herätys oli jo 7.45, 8.00
lähdimme syömään.
Heti aamusta lähdimme
frisbeegolfaamaan pienissä
ryhmissä. Frisbeegolfin jälkeen menimme stunt-radalle.
Stunt-radan jälkeen menimme taas syömään.
Syömisen jälkeen oli hetki vapaa-aikaa.
Sitten menimme viikinkiveneilemään, joka ei ollut
meidän mielestä niin mukavaa.
Tekonurmikentällä pelasimme jalkapalloa, mutta
vahingoilta emme kuitenkaan välttyneet.
Pelaamisen jälkeen menimme joko rannalle pelaamaan lankapalloa tai laiturille kalastamaan.
Myöhemmin ambulanssi

tuli katsomaan muutamaa
oppilasta, joille oli sattunut
tapaturmia. Kaikki oli muuten hyvin, mutta yhdellä oli
nilkan nivelsiteet revähtänyt, toisella oli silmässä vikaa ja kolmannella jäi ranne
oven väliin.
Iltapalaksi syöimme leipää, jogurttia, banaania,
omenaa ja joimme mehua.
Sitten menimme nukkumaan.

TORSTAI 23.8.2018

Torstaina aamupalan jälkeen menimme keilaamaan.
Siellä oli kivaa, vaikka jotkut eivät olleet keilanneet
aikaisemmin. Aluksi monen
mielestä oli vaikeaa, mutta
sitten lopuksi helpompaa,
kun pääsi jyvälle. Keilaamisen jälkeen menimme
jousiammuntaan, joka oli
vaikeaa, koska siinä piti olla
vakaa käsi ja jousipyssy oli
painava sekä joitain meistä
pidempi. Moni osui keltaiseen alueeseen useamminkin, kuin vain yhden kerran.
Keltainen on paras, mihin
voi osua maalitaulussa. Jousiammunnan jälkeen menimme uimahallin vesiseikkailuun. Parasta uimahallissa oli korkea hyppytorni ja
se, että siellä ei ollut ketään

muita. Rengassukellus oli
myös kivaa. Siinä opettaja heitti renkaita veteen ja
niitä piti sukeltaa pohjasta. Uimahallin jälkeen oli
leiridisco, jossa oli kuuma
ja tila oli pieni. Suurin osa
kuitenkin tykkäsi discosta,
ja jotkut tutustuivat uusiin
ihmisiin siellä. Parhaat jutut
päivässä oli monen mielestä
keilaus, koska se oli yllättävän vaikeaa. Jousiammunta oli myös todella kivaa,
koska sai ampua useamman
nuolen kuin vain yhden, ja
leiridisco oli monen mielestä paras kaikista.

PERJANTAI 24.8.2018

Aamun tunnelma oli väsynyt,
kiireinen ja haikea. Ensin menimme aamupalalle. Sen jälkeen tulimme pakkaamaan
kaikki loput tavarat ja veimme
ne bussiin. Lopuksi vielä menimme katsomaan, että kämpät
olivat siistit ja tyhjät. Sen jälkeen olimme valmiita leirikoulun päätökseen. Päätöksessä
kysyttiin, olimmeko tyytyväisiä leirikouluun. Kaikki olivat
sitä mieltä, että leirikoulu täytti
odotukset. Päätöksen jälkeen
menimme bussille, ja matka
kohti Ähtäriä alkoi. Kun saavuimme Ähtäriin, menimme
ensin katsomaan pandoja. Pandoilla oli hienot tilat. Niille oli
tilattu myös lapsille tarkoitettuja kiipeilytelineitä virikkeeksi. Näimme myös, kun pandat
söivät bambua. Saimme lähettää pandoille terveisiä kuvan
muodossa. Kun lähdimme Pandatalosta, menimme syömään
Mesibuffettiin, jossa oli hyvää
ruokaa. Sen jälkeen menimme
katsomaan eläintarhan muita
eläimiä. Siellä oli esimerkiksi
susia, karhuja, lumileopardeja, kettuja, saukko ja erilaisia
lintuja. Kun olimme kiertäneet eläintarhakierroksen, menimme bussille ja lähdimme
kohti Nokian Kolmenkulman
ABC:tä. Siellä söimme Hesel-

Ehdolla eduskuntaan

Tarja Kirkkola-Helenius
tekninen sihteeri, pääluottamusmies

Tavoitteena
palauttaa kaikille
turvallinen tulevaisuus
https://eduskuntavaalit2019.wordpress.com/
Mainoksen maksaja: Tarjan Joukkue

ELINVOIMAA HÄMEESEEN RY
MATKALLA HÄMEESSÄ!

YHTEYSTIEDOT

Luonto-ja liikunta | Kokous- ja kongressi |
Koulutus | Kansainvälinen | Kulttuuri

Projektipäällikkö
Jutta Äijälä
jutta.aijala@hotmail.com
040 139 5775

Elinvoimaa Hämeeseen ry on 2018 perustettu
yhdistys, jonka tavoitteena on edistää
matkailutoimialan toimintaedellytyksiä Hämeessä
ja kasvattaa Hämeen tunnettuutta
monipuolisena matkailualueena.
Elinvoimaa Hämeeseen muodostaa jäsenilleen
tavoitteellisen ja toiminnallisen
yhteistyöverkoston. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen
koulutus- ja markkinointipalveluja.
Jäseniämme ovat henkilöt, yritykset ja yhteisöt.
Jäsenmaksut 2019
Henkilöjäsen 30 €
Yhteisöjäsen 50 €
Kannatusjäsen 500 €
Ilmoittaudu jäseneksi lähettämällä viesti
jutta.aijala@hotmail.com
Liity mukaan ja tehdään Hämeestä
Elinvoimainen matkailumaakunta!

lä. Kun olimme syöneet, lähdimme kohti koulua. Saavuimme koululle noin kello 20.00.

Sen jälkeen kaikki lähtivät väsyneinä ja onnellisina kotiin.

KUINKAS SE PAINESIDE LAITETTIINKAAN
Eläkeliiton Ypäjän yhdistyksen
kuukausikokoontumisessa pääsivät
osallistujat kokeilemaan
ensiapu taitojaan. Kouluttajana toimi SPR:sta Tarja
Safonoff Jokioisilta. Hän
kertoi aluksi minkälaisten
tapaturmien ja vahinkojen
eteen saattaa joutua, esimerkiksi kotona. Tarvitaan
ensiaputaitoa ja vähäisempikin taito riittää välttymään suuremmalta vahingolta.
On tärkeä että jokainen

hallitsee perustaidot, ettei
sormi mene suuhun kun
pitäisi auttaa ensihätään.
Jokaisella pitäisi olla ensiapuvälineitä kotona. Ei
riitä että ne on lääkekaapissa, vaan olisi hyvä joskus
harjoitella kaapin sisällön
käyttöä.
Tällainen ensiavun tiedotustilaisuus ja tapahtuma järjestettiin eläkeliiton
jäsenille veteraanituvalla.
Saimme tilaisuuden kokeilla itse kuinka annettiin
ensiapua kotona sattunei-

siin vahinkoihin. Painesiteen laittoa ja kantoliinan
taittoa harjoiteltiin pareina. Hyvin onnistuneita sidoksia saimme jokainen
aikaan. Kouluttajana ollut
Tarja oli erittäin tyytyväinen Ypäjäläisten tietoihin
ja taitoihin koulutus iltapäivässä. Oheisessa kuvassa, joka pitäisi olla jutun
ohessa osallistujat eivät
ole nujakoineet kokouksen
tiimellyksessä, vaan ovat
harjoitelleet painesiteiden
laittoa kaverille.

Kiitos puheenjohtajalle
tämän tiedotustilauuden
järjestämisestä. Tällainen
tietotaito, jonka saimme,
on erittäin tarpeellinen.
Kylmä, kohotus ja muistatkos sen kolmannen koon,
joka on tarpeen tässä projektissa. Tämän puuttuvan
koon voit itse selvittää menemällä ensiapukurssille,
taikka nykyaikaisemmin
voit katsoa sen vaikkapa
netistä.
terveisin
Keijo Leppänen
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Hämeen Kylät ry tiedottaa:
Hämeen Vuoden Kylä
2019 haussa – ehdota
suosikkikylääsi
Kanta-Hämeessä on jälleen
haussa Hämeen Vuoden Kylä
ja Kylätoiminnan tiennäyttäjä. Yleisöehdotukset Vuoden
kyläksi ja tiennäyttäjäksi perusteluineen pyydetään 14.3.
mennessä. Vuoden Kylää
voi ehdottaa myös facebookkilpailumme kautta. Kylien
omat vapaamuotoiset hakemukset voi lähettää 31.3.
mennessä. Lähettäkää ehdotukset osoitteeseen hkylat@
gmail.com. Kylien hakemukset ovat voimassa 3 vuotta.
Voittajakylälle on tarjolla julkisuutta ja 500 euron avustus
markkinointiin.
Vuoden Kylän valinnalla
saadaan näkyvyyttä ja tunnettavuutta kylätoimintaan!
Hämeen Vuoden Kylä ja Kylätoiminnan tiennäyttäjä jul-

kaistaan Valtakunnallisessa
Vuoden Kylässä, Teuron tekniikka ja kädentaitopäivillä
20.–21.7.2019 Tammelassa.
Maakunnallinen vuoden kylä ilmoitetaan Suomen Kylät
ry:lle valtakunnalliseen Vuoden Kylä -kisaan. Suomen
Vuoden Kylä 2019 julkistetaan Lokaali Lakeudella -tapahtumassa Kauhavalla 23.25.8. Lähdetään joukolla mukaan! https://lokaali2019.net/

Hämeen kylätoiminnan
tiennäyttäjä 2019 haussa

Tiedätkö ansioituneen pitkänlinjan kylätoimijan? Hämeen
Kylät ry etsii myös Hämeen
kylätoiminnan tiennäyttäjää,
joka ilmoitetaan myös ehdokkaaksi valtakunnalliseksi
tiennäyttäjäksi.
Ehdotukset 14.3. mennessä hkylat@
gmail.com. Mukaan lyhyet
perustelut, miksi kyseinen
henkilö tulisi valita.

Vauvat ja taaperot taiteilemaan!
MLL:n Ypäjän yhdistys järjestää ilmaisen värikylpypajan

4 kk – 4 vuotiaille lapsille
aikuisen kanssa.
Ajat: la 9.3. ja la 30.3.
klo 9.30 ryhmä 4 kk – 2 v ja
klo 11.00 ryhmä 2–4 v
Paikkana: Kartanon koulu

Värikylpy on lapsen ja aikuisen vuorovaikutusta vahvistava
moniaistinen työpaja. Värikylpyyn voivat osallistua vauvat 4
kuukauden iästä eteenpäin (tai
kun vauva jaksaa kannatella
päätään). Vauvojen värikylpypajassa käytetään ainoastaan
elintarvikekelpoisia värejä.
Taaperoiden ryhmässä on lisäksi ikätasoon sopivia materiaaleja ja välineitä.
Voit osallistua vain toiseen tai
molempiin pajoihin. Ilmoittautumiset: heidi.moilanen@pp1.
inet.fi tai 0408227881 iltaisin.
Pajat ovat ilmaisia kaikille
ja mukaan mahtuu 10 lapsiaikuinen-paria. Ohjaajana toimii koulutettu värikylpyohjaaja
Taija Laurell.

RUOKAKURSSEJA TARJOLLA:
YRTTEJÄ LAUTASELLA

Kurssilla perehdytään tuoreisiin yrtteihin. Maistellaan,
haistellaan ja tunnistellaan yrttejä. Tuoreilla yrteillä saa
ruokiin lisää makua näppärästi. Ja suolan määrää voi
vähentää, kun hyödyntää yrttejä ruuissa. Tutustumme
myös, miten yrttejä käytetään eri maiden keittiöissä.
Kurssilla sivutaan myös yrttiviljelyä. Tervetuloa tutustumaan rentoon ja iloiseen yrttikeittiöön! Tarvikemaksu
n. 10 euroa maksetaan suoraan opettajalle.
Opettaja: Pietilä-Estrada Tuija
Lauantaina 9.3.2019 klo 11–14
Humppilan yläaste, Eedenintie 1
Kurssimaksu: 16,00 €, kurssinumero 810209
Ilmoittautuminen viim. 1.3.2019

RETKEILY HARRASTUKSENA

Retkeily on mukava harrastus ja hyvä retki alkaa
aina suunnittelusta. Kurssilla perehdytään retkeilyharrastukseen monelta kantilta. Tutkimme varusteita,
oikeaa pakkaamista ja retkiruokareseptejä. Joitakin
reseptejä kokeilemme opiston koekeittiössä. Tule innostumaan retkeilystä ja hakemaan maistuvat retkieväsvinkit mukaasi. Tarvikemaksu noin 10 euroa
maksetaan opettajalle.
Opettaja: Pietilä-Estrada Tuija
Perjantaina 22.3.2019 klo 17.30-19.45
Paanan koulu, Asemakuja 1, Jokioinen
Kurssimaksu: 16,00 €, kurssinumero 810215
Ilmoittautuminen viim. 15.3.2019

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO
Keskuskatu 29 A, 31600 JOKIOINEN
p. 03-4182 7402
jokilaanin.kansalaisopisto@jokioinen.fi

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

Ypäjäläisen muutokset etenevät
Ypäjän kunnan ja seurakunnan
yhteisen tiedotuslehden, Ypäjäläisen muutokset etenevät.
Ypäjäläisen uudistustyöryhmä
on tehnyt selvitystyötä lehden
sisällön, koon, julkaisun ja jakelun uudistusvaihtoehtoista.
Muutosten taustalla on Ypäjäläisen kulurakenteen keventäminen. Kunnanvaltuuston
päättämässä, vuoden 2019
talousarviossa osoitettiin leikkauksia Ypäjäläisen kuluihin.
Myös Ypäjän seurakunta päätti
pienentää osallisuuttansa Ypäjäläisessä. Lisäksi Ypäjän kunnan henkilöstöresurssit ovat
pienentyneet aiempiin vuosiin
verrattuna.
Ypäjäläisen toimitustyö tehdään vielä huhtikuun lehteen
saakka Ypäjän kunnan toimesta. Toukokuun lehdestä alkaen sekä toimitus- että taittotyö
ostetaan ulkoisena palveluna.
Ypäjäläisen painatus ja jakelu
toteutetaan edellisvuosien tapaan ulkoisina palveluina.
Ypäjäläinen on lukijoilleen
tärkeä lehti ja sillä on merkittävä asema Ypäjällä. Ypäjäläisen
työryhmä halusi kuulla myös
lukijoiden mielipiteen uudistuksiin. Helmikuun lehdessä olleeseen kyselyyn vastasi
yhteensä 21 lukijaa. Kunnan
Facebook-sivuilla olleeseen
kyselyyn vastasi puolestaan 18
henkilöä. Suhteutettuna Ypäjäläisen lukijamäärään vastauksen antoi noin 1,5 % Ypäjäläisen lukijoista.Ypäjäläisessä
tulee jatkossakin olemaan il-

moitustilaa niin yhdistyksille,
yrityksille, kunnalle, seurakunnalle kuin muille tahoille. Samoin paikallisista tapahtumista
ja ihmisistä kertovat jutut säilyvät. Sisällössä kuitenkin tullaan kirkastamaan Ypäjäläisen
roolia kunnan ja seurakunnan
tiedotuslehtenä. Jatkossa Ypäjäläisessä kerrotaan kunnan
palveluista, muutoksista, päätöksenteosta ja muusta toiminnasta aiempaa näkyvämmin.
Yhdistykset saavat jatkossakin ilmoittaa ilmaiseksi, mutta
yhdistysten ilmaisten ilmoitusten sanamäärää todennäköises-

ti rajoitetaan. Tarkoituksena on
saada ilmoitukset yhtenäiseen
muotoon, jotta lehden lukumukavuus ja selkeys parantuisivat sekä tilankäyttö tehostuisi. Yritysten mainokset ja
yhdistysten omannäköiset ilmoitukset olisivat uudistuksen
jälkeen maksullisia. Yhdistyksille tarjotaan kuitenkin alennusta omannäköisiin ilmoituksiin. Muuten ilmoitushinnat
säilynevät ennallaan. Aineisto
lähetetään jatkossakin Ypäjäläisen sähköpostiosoitteeseen
ypajalainen@ypaja.fi. Paperisia ilmoituksia tai puhelimitse

Näin teet, kun muutat

Ypäjäläinen muuttuu kevään
2019 aikana. Lehti ilmestyy
uudessa muodossaan
toukokuusta 2019 alkaen.

varmistaa isännöijältä.
• Hanki muuttoauto ja muuttoapu ajoissa.
• Siivoa vanha asuntosi ja palauta kaikki sen avaimet.

Muutama vinkki kodin
löytämiseen Ypäjältä:

Hyödyllisiä
puhelinnumeroja:

• Ypäjällä on tarjolla monenlaista elinympäristöä. Myytävänä olevia kunnan omakotitontteja on mm. Honkalassa
ja Pappilanmäessä. Lisätietoja
tonttitarjonnasta saa kunnan
verkkosivuilta ja tiedustelemalla tekniseltä johtajalta, puh.
0500 801 914.
• Ypäjän kunnan omistamia
vuokra-asuntoja haetaan keskitetysti ilman erityistä hakuaikaa. Hakemuslomakkeita saa

Tekninen johtaja,
puh. 0500 801 914
Toimistosihteeri,
tekninen toimi,
puh. 050 414 2521
FSHKY:n
asumispalvelu-päällikkö,
puh. 050 3779 383
Ypäjän kirjanpito Oy
(isännöintipalvelut),
puh. 050 5602 662
Sallila Energia Oy 0276431

Kun muutat
Ypäjälle/Ypäjältä:

Tässä voisi olla sinunkin kotisi. Ypäjän Honkalassa yhdistyvät palveluiden läheisyys, hevosystävällinen asuminen ja maaseudun rauha.
Lisätietoja Honkalasta ja muista tonteista kunnan verkkosivuilta ja
tekniseltä johtajalta, puh. 0500 801 914.

uuden taloyhtiön isännöitsijöille. Ypäjän vuokra-asuntojen
isännöitsijän tavoittaa puh. 050
560 2662.
• Toimita tarvittavat lomakkeet
Kelaan, jos saat tukia.
• Tee uusi sähkösopimus ja
irtisano vanha sopimus.
• Sovi internet-yhteyden siirrosta ajoissa operaattorin kanssa, jotta vältyt katkoksilta verkon käytössä.
• Päivitä kotivakuutukseen uuden asuinpaikkasi tiedot.
• Muista tarvittaessa lukea vesimittari muuton yhteydessä.
Taloyhtiöstä riippuen vesimittari luetaan huoneistosta tai
huoltomiehen toimesta. Kaikissa asunnoissa vesimittarin
luenta ei ole tarpeen. Asian voi

Ypäjäläisen uudistustyöryhmä

kunnanvirastosta sekä kunnan
verkkosivuilta. Hakemus on
voimassa jättöpäivästä 4 kuukautta. Hakemuksen liitteeksi
tarvitaan todistus hakijan/hakijoiden nykyisistä kuukausituloista, verotodistus viimeksi toimitetusta verotuksesta,
opiskelijoilta lisäksi opintotodistus. Ypäjän kunnan vuokraasunnoissa vakuus on kahden
kuukauden vuokran suuruinen
summa. Lisätietoja kunnan
vuokra-asunnoista teknisen
toimen toimistosihteeriltä, puh.
050 414 2521 ja kunnan verkkosivuilta (Palvelut • Tekniset
palvelut • Asuminen)
• Ypäjän kunnalla on tarjolla vuokra-asuntoja vanhusten
rivitaloilla. Vapaita vanhusten
vuokra-asuntoja voi myös kysellä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän kautta.
• Yksityisten vuokrattavista sekä myytävistä asunnoista ja taloista voi tiedustella esimerkiksi kiinteistönvälitysyrityksiltä.

Kunnantalolle tulee säännöllisesti kysymyksiä, mitä pitää
tehdä, kun muuttaa Ypäjälle/
Ypäjältä. Päätimme koota Ypäjäläiseen muuttajan muistilistan.

• Irtisano vanha vuokrasopimus. Ypäjän kunnan vuokraasunnon irtisanomisaika kestää
irtisanomispäivää seuraavan
kalenterikuukauden loppuun.
Kunnan vuokra-asunto irtisanotaan täyttämällä irtisanomislomake, joka on saatavilla kunnan verkkosivuilta tai
kunnantalolta. Täytetty lomake
palautetaan kunnantalolle.
• Tee muuttoilmoitus maistraattiin ja postiin. Sen voi
tehdä sähköisesti osoitteessa
https://www.posti.fi/muuttoilmoitus/. Yhdellä ilmoituksella
voit tehdä muuton itsellesi ja
samalla kertaa muuttaville perheenjäsenillesi. Väestötietojärjestelmä välittää uudet osoitetiedot viranomaisille, Kelaan
ja seurakuntaan sekä useimpiin
pankkeihin, vakuutusyhtiöihin
ja lehtiin. Postin sivuilta voit
myös tarkistaa yritykset ja organisaatiot, joille muuttotietosi päivittyvät automaattisesti.
Muuttoilmoituksen voi myös
tehdä lomakkeella, jonka saat
postista tai maistraatista.
• Uusi osoite pitää ilmoittaa
myös esimerkiksi työnantajalle, opiskelupaikkaan ja kuulumiisi yhdistyksiin.
• Ilmoita muutosta vanhan ja

välitettäviä ilmoituksia otetaan
vastaan ainoastaan poikkeustapauksissa. Esimerkiksi Ypäjän
kunnantalon palvelupisteen tai
kirjaston tietokoneita voi hyödyntää sähköisten ilmoitusten
tekoon.
Ypäjäläisen logo säilyy entisellään, mutta ulkoasua tullaan
hieman raikastamaan ja yhtenäistämään. Jakelu kunnan alueella toteutetaan todennäköisesti samalla tapaa uudistusten
jälkeenkin, mutta Ypäjäläisen
ulosmyyntiä kunnan ulkopuolelle tullaan tarkastelemaan uudelleen. Ypäjäläinen on jatkossakin luettavissa verkkolehtenä
kunnan verkkosivuilla. Lisäksi
Ypäjäläisen ilmestymisväliä
uudelleen katsotaan, jotta se
vastaisi yhä paremmin tapahtumien ja tilaisuuksien sekä
kuntatyön kiertoa.
Ypäjäläisen uudistustyöryhmä on kokoontunut Ypäjäläisen toimitusneuvoston kanssa
alkuvuoden aikana ja kuullut
toimitusneuvoston mielipiteitä
uudistuksiin. Ypäjäläisen uudistukset viedään kunnanhallitukselle päätettäväksi maaliskuussa.
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UUTTA AIKAA

Ypäjän kunnan kesätyö ja kesätyöllistäjien tuki

KUNNAN KESÄTYÖT
Ypäjän kunta tarjoaa kesätyötä vuosina 1998−2003
syntyneille koululaisille,
opiskelijoille ja muille työtä
vailla oleville nuorille varhaiskasvatuksessa, kulttuuritoimessa, kirjastossa, puhtaus- ja ruokapalveluissa sekä
kunnan teknisellä toimella.
Kesätyöpestin pituus on kaksi tai neljä viikkoa ja palkka on työehtosopimuksen
mukainen. Etusijalla ovat
nuoret, jotka eivät aiemmin
ole olleet kunnan kesätöissä.
Työpaikan saamisen ehtona
on,
• ettei nuori saa tai hänellä
ei ole mahdollisuutta saada
työvoimaministeriön työttömyyskorvausta tai muuta
avustusta
• että nuori ei ole saanut
kunnan tukemaa kesätyötä
yritykseltä, yhteisöltä tai yksityiseltä henkilöltä.
Tänä vuonna Ypäjän kunta tarjoaa nuorille myös mahdollisuuden kehittää työelämävalmiuksiaan kuten oman
osaamisen tunnistamista ja
työhakemuksen laadintataitoja. Uutena käytäntönä tänä
vuonna kesätyönhakijan tulee laatia avoin hakemus ja
palauttaa se täytetyn hakulomakkeen kanssa. Puolet kesätöistä jaetaan hakemusten
perusteella ja loput puolet

kunnan kesätöistä arvotaan.
Avoimessa hakemuksessa katsotaan etenkin kesätyönhakijan motivaatiota ja
perusteluita siihen, miksi
kesätöitä hakee. Avoimessa
hakemuksessa kannattaa esimerkiksi kertoa, mitä toivoisi kesätyökokemuksestaan
saavan. Lisäksi kannattaa
mainita, miten mahdollinen
kesätyöpaikka tukisi omia
tulevaisuuden suunnitelmia.
Avoin hakemus palautetaan
yhdessä hakulomakkeen
kanssa.
Hakulomakkeen voi hakea Ypäjän kunnan internet-sivuilta
www.ypaja.
fi tai kunnanviraston infopisteestä. Hakulomake ja
avoin hakemus palautetaan
kunnanvirastoon 29.03.2019
klo 15.00 mennessä. Osoite
on Ypäjän kunta, Perttulantie
20, 32100 Ypäjä. Hakuajan
jälkeen palautettuja hakemuksia ei huomioida. Valituille kesätyöntekijöille ilmoitetaan henkilökohtaisesti
huhtikuussa 2019.

Kesätyöpaikan
hakuohjeet
1. Täytä lomake selvällä
käsialalla. Lomakkeita on
saatavilla kunnan internetsivuilla ja kunnanviraston
info-pisteellä.

2. Laadi avoin hakemus ja
täytä hakulomake.
3. Allekirjoita lomake. Toimita hakulomake ja avoin
hakemus Ypäjän kuntaan:
Perttulantie 20, 32100 Ypäjä.

KUNNAN TUKI
KESÄTYÖLLISTÄJILLE
Ypäjän kunta tukee yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä
nuorten työllistämisessä
kesän 2019 aikana. Tukea
saa 21 ensimmäistä hakijaa
hakemusten saapumisjärjestyksessä:
• työnantaja, joka järjestää työpaikkoja vuosina
1998−2003 syntyneille ypäjäläisille koululaisille ja
opiskelijoille tai muille työtä
vailla oleville nuorille
• 50 % palkkakustannuksista, kuitenkin enintään 300 €
työllistettyä nuorta kohden
• työllistäminen toteutuu
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 työtä 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 ja yhtäjaksoinen.
• 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
www.ypaja.fi tai kunnanviraston info-pisteestä saatavalla lomakkeella jo ennen
työsuhteen alkamista viimeistään 24.05.2019 sekä
viivytyksittä työsuhteen päätyttyä. Ilmoituksen tekeminen on edellytyksenä avustuksensaamiselle.

YPÄFEMMA alkoi ystävänpäivänä
YPÄFEMMA on ypäjäläisille lapsille ja nuorille
suunnattu matalan kynnyksen palvelu. YPÄFEMMAN tarkoituksena on
edistää lapsiystävällistä ja
turvallista ilmapiiriä, missä
lapset ja nuoret uskaltavat
kysyä aikuiselta neuvoa
ja aikuiset ovat valmiita
auttamaan. Kuntaan on
sijoitettu viisi YPÄFEMMAN logolla varustettua
paikkaa. YPÄFEMMAN
paikkoja ovat kirjasto, toimintakeskus, kunnantalo, kirkkoherranvirasto ja
vapaa-aikatoimisto. YPÄFEMMA alkoi ystävänpäivänä, jolloin YPÄFEMMAAN saattoi tutustua ensikertaa. Tarjolla oli myös
YPÄFEMMA-tarroja ja
pientä purtavaa.¬¬
YPÄFEMMAN
paikoissa voi ladata puhelinta, käydä vessassa, juoda
vettä, pitää sadetta tai esimerkiksi pyytää aikuiselta
apua ongelmiin ja murheisiin luottamuksellisesti.
YPÄFEMMAN paikoista
autetaan ja ohjataan eteen-

päin. Kaikki YPÄFEMMA-tarran oveensa kiinnittäneet paikat ovat sitoutuneita auttamaan nuoria ja
lapsia omien aukioloaikojen puitteissa. Toiveena on,
että mahdollisimman moni
nuori ja lapsi ottaa YPÄFEMMAN idean omakseen.
YPÄFEMMAN toimintaa ohjaavat Ypäjän kunnan
strategia sekä LAPE-hank-

keen kärkiteema YHDESSÄ. Kunnan strategian neljästä painopisteestä kaksi
kohdistuu lapsiperheisiin
ja nuoriin sekä ypäjäläiseen arkeen. LAPE-hankkeen keskeisimpiä tavoitteita puolestaan ovat matalan kynnyksen palveluiden
tehostaminen sekä lasten ja
nuorten hyvinvoinnin tukeminen kunnissa.
YPÄFEMMA on konk-

reettinen keino tukea lasten ja nuorten hyvinvointia
Ypäjällä. Samalla madallamme kynnystä lasten ja
nuorten sekä yhteiskunnallisten rakenteiden välillä. YPÄFEMMAN paikat
muodostavat lapsille, nuorille ja aikuisille kohtaamisen verkoston.
Lapset ja nuoret ottivat YPÄFEMMAN ilolla vastaan. Monet kiersivät ainakin kolmessa eri
YPÄFEMMAN paikassa.
Ystävänpäivän aloitustempauksen aikana kului pari kanisterillista mehua ja
monta keksipakettia. 200
tarrasta melkein kaikki
jaettiin YPÄFEMMAN tutustujille. Entä mitä mieltä
ystävänpäivänä alkaneesta YPÄFEMMASTA olivat ypäjäläiset lapset ja
nuoret? Lapset ja nuoret
kommentoivat seuraavasti: ”Kiva!” ”Joo, voitaisiin
käydä koulun jälkeen näissä paikoissa.” ”Paikkojen
kiertäminen on ollut ihan
hauskaa.”
Inka Stormi

Alkuvuosi kunnassamme on
ollut uuden suunnittelun ja
toteutuksen aikaa. Sivistysja koulutoimi ovat aloittaneet
uusissa käsissä, ja uuden kunnanjohtajan haku ja valinta
ovat olleet käynnissä.
Helmikuun 14. päivän
kunnanvaltuusto teki päätökset sekä kunnanjohtajan valinnasta että kouluverkostamme, ja tulevana syksynä siirrytään Ypäjällä yhtenäiskouluun. Uuden kunnanjohtajan,
Riikka Riihimäen, toivomme
pääsevän aloittamaan työnsä
myös mahdollisimman pian,
jotta kunnan eri toimet voivat jatkua häiriöittä. Seuraava vaihe on sopiminen työn
aloittamisesta ja johtajasopimuksesta. Nykyinen kunnanjohtajamme Sam Vuorinen
siirtyy kuten tiedettyä johtamaan Myrskylän kuntaa. Sam
on onnistunut täällä meillä
työssään erinomaisesti ja toiminut sitoutuneesti aivan loppuun saakka. Voimmekin nyt
kiittää häntä isosti tekemästään työstä, ja toivottaa menestystä myös Myrskylään.
Kuntien ja seutukuntien
menestymisestä on juuri ilmestynyt kaksikin tutkimusta. Kuntien valttikorttina on
yleisimmin luonto ja sijainti,
jotka meilläkin ovat hyvät.
Vähemmälle painotukselle
jäävät vahvuuksista ja erottautumiskeinoista muun muassa kunnan historia, harrastamis- ja vapaa-ajan vieton
mahdollisuudet ja tapahtumat. Kuntien onkin löydettävä enemmän erottautumiskeinoja kuin mitä niillä jo on.
Meillä Ypäjällä on tähänkin
hyvät mahdollisuudet.
Yrittäjillä ja yrityksillä on
kuntien kehittymisessä ja ke-

hittäjinä suuri merkitys. Siksi
näihin mahdollisuuksiin on
jatkuvasti kiinnitettävä huomiota ja edellytyksiä parannettava. Työpaikkojen syntyminen ja työllisyyden edistäminen ovat keskeinen elinvoimaa lisäävä tekijä. Toisen
tutkimuksen mukaan meidän
lähellä olevista seutukunnista menestyviä ovat Turun ja
Salon seudut, joista jälkimmäiseen kuuluu naapurimme
Somero. Muita menestyjiä
ovat Hämeenlinnan ja hiukan
kauempana Tampereen, Rauman ja Porin seudut. Olemme
sijainniltamme hyvässä asemassa, mutta hyötyjä emme
ole vielä siitä riittävästi saaneet.
Kuntien ja seutujen väliset yhteistoiminnan mahdollisuudet ovat suuret kaikilla
sektoreilla, ei vain kunnan
palveluiden tuottamisessa,
vaan myös kolmannella sektorilla. Tästä esimerkkinä on
Loimaan seudun omaishoitajien yhdistyksen toiminnan
ulottuminen Ypäjälle, Humppilaan ja Jokioisille. Tämä on
tärkeätä toimintaa tukemaan
ja auttamaan omaishoitajia
jaksamisessa tarjoamalla vertaistukea.
Kunnastamme lähtöisin
oleva Salla Koskela on jälleen niittänyt tai oikeammin
hiihtänyt menestystä saavuttamalla hiihtosuunnistuksen
EM-kilpailuissa kolme mitalia. Tästä lämpimät onnittelut, ja menestystä kuukauden
päästä Ruotsiin MM-kilpailuihin!
Markku Saastamoinen
Kunnanhallituksen
puheenjohtaja
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Tapahtumat Tavastia Eventsiin
Suunnitteletko tapahtumaa?
Pohditko, miten tavoittaa
mahdolliset tapahtumavierailijat yhä paremmin ja laajemmalta alueelta helposti ja
maksutta? Nyt se on mahdollista Tavastia Eventsin avulla. Tavastia Events kokoaa
Kanta-Hämeen tapahtumat
yhteen paikkaan. Tavastia
Events on internet-verkkoon
pohjautuva
järjestelmä,
jonka verkkosivut löytyvät
osoitteesta: https://tavastiaevents.fi/. Tavastia Events
on Kanta-Hämeen yhteinen
tapahtumakalenteri.

Tavastia Events on tehty
meille kaikille, se on täysin
maksuton ja helppokäyttöinen. Tapahtumia voi etsiä
esimerkiksi paikkakunnan,
ajankohdan tai teeman mukaan ja tapahtumia voi tarkastella tapahtumakalenterista. Myös omien tapahtumien lisääminen on sujuvaa:
kuka tahansa internet-yhteyden päässä oleva voi lisätä
oman tapahtumansa Tavastia Eventsiin ilman maksuja
tai käyttäjätunnuksia. Tavastia Events on kehitetty
osana AvoinHäme hanketta

ja kehitystyö jatkuu koko
ajan käyttäjäpalautteen mukaan.
Tavastia Events toimii
kaikkien Kanta-Hämeen tapahtumien kotina.
Tavastia Eventsistä on
kasvamassa Kanta-Hämeen
tapahtumien yhteinen koti: tapahtumat ovat yhdessä paikassa, yhtenäisessä
muodossa ja kaikkien käytettävissä. Tavastia Events,
Kanta-Hämeen yhteinen tapahtumakalenteri, soveltuu
niin kaupungeille, kunnille, yrityksille, yhteisöille,

pientapahtumajärjestäjille
ja muille tahoille. Tavastia Eventsin avulla tapahtumajärjestäjät tavoittavat
tehokkaasti ihmiset niin
Kanta-Hämeessä kuin maakuntarajojen ulkopuolella.
Esimerkiksi Hämeenlinnan
kaupunki alkaa käyttää Tavastia Eventsiä tapahtumakalenterinaan kevään 2019
aikana ja jo nyt monet hämäläiset tapahtumat löytyvät Tavastia Eventsistä.
Teknisesti ilmaistuna Tavastia Eventsiin on rakennettu yksi avoin rajapinta.
Rajapinnalla tarkoitetaan
määritelmää, jonka mukaan
eri tietokoneohjelmat voivat
tehdä pyyntöjä ja vaihtaa

Levän yksityistien tiehoitokunnan kokous
Tervetuloa Antinojantiekunnan
osakkaiden tiekokoukseen

Veteraanituvalle maanantaina 04.03.2019 klo 19.00
tilinpäätösasiat talousarvio henkilövalinnat ym. vuosikokousasiat
Lämpimästi tervetuloa.

Ypäjän riistamiehet ry.

Vuosikokous perjantaina 08.03.2019 Ypäjänkylän
seurojentalossa klo 19.00.
Käsitellään sääntöjen määräämät ja muut esille tulevat
asiat sekä valitaan johtajat syksyn 2019 hirvieläinjahtiin.
Johtokunta

Ypäjän Pienviljelijäyhdistys ry:n

vuosikokous pidetään 11.3.2019 klo 19.00 Ilpo Mäkeläisellä. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Johtokunta

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Maaliskuun toimintaa
12.03 tiistai
klo 13.00 NAISTENPIIRI, Veteraanitupa
19.03 tiistai
klo 11.30 HALLITUKSEN KOKOUS, Veteraanitupa
klo 13.00 LAKISÄÄTEINEN KEVÄTKOKOUS,
Veteraanitupa (Perttulantie 7). Hallitus klo 11.30.
Käsitellään sääntöjen 8 § asiat mm. vuoden 2018 tilit
ja toimintakertomus. Lisäksi valitaan kaksi uutta hallituksen jäsentä. Mukana piirin edustaja. Kahvitarjoilu
kokouksen alussa. Tervetuloa.
22.03 tiistai
klo 13.00 TARINATUPA, Veteraanitupa
24.3 sunnuntai
klo 15.00 ”VAIMONI ON TOISTA MAATA” esitys

Levän ja Kartanonkylän yhteisen maa - alueen
RN:o 981 – 878 – 1 – 0 osakkaiden kokous
Pidetään perjantaina 15.3.2019 klo 18.30
Ypäjän osuuspankin kokoustilassa.

Kokouksessa käsitellään v 2018 tilinpäätös.

Valitaan laidunalueen asioiden hoidosta vastaava
asiamies sekä hallitus (neljä jäsentä).
Muut esille tulevat asiat

Olavi Rassi
laidunalueen asiamies

Pidetään perjantaina 15.3.2019 klo 18.00
Ypäjän osuuspankin kokoustilassa
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat
Maksuunpanoluettelo nähtävänä kokouksessa.

Osakkaat tervetuloa kokoukseen
Tiehoitokunnan hallitus

tietoja keskenään. Käytännössä ja hieman suoristaen
sanottuna tämä tarkoittaa
sitä, että yhteen ohjelmaan
ladattu tieto välittyy kaikkiin niihin ohjelmiin, joilla
on sama rajapinta. Tavastia
Events voidaan siis liittää
yhteisen rajapinnan avulla
muihin käytössä oleviin tapahtumakalentereihin. Toisin sanoen yhdellä tapahtuman kirjaamisella tavoittaa
aiempaa enemmän ihmisiä.
Esimerkiksi riihimäkeläinen
perhe, joka etsisi Tavastia
Eventsistä mukavaa toritapahtumaa elokuulle, voisi
löytää tapahtumakalenterista Pertun päivät ja päätyä
Ypäjälle viihtymään.

Muista siis Tavastia
Events, kun suunnittelet tai
etsit tapahtumaa Kanta-Hämeessä!
Tavastia Events – kaikkien Kanta-Hämeen tapahtumien koti
Inka Stormi

YPÄJÄN KARJALAISSEURA RY
Vuosikokous ja tupailta
torstaina 21.3.2019 kello 18.00 alkaen
Veteraanituvalla, Perttulantie 7, Ypäjä.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa joukolla mukaan!
Ypäjän Karjalaisseura ry / Hallitus

Karjalan Liiton kesäpäivien talkoolaiset
Infotilaisuus talkoolaisille maanantaina 25.3. Hämeenlinnassa, tervetuloa mukaan, yhteys Pekkaan
0400 260 949.

Kevätkokous
Ypäjän Yllätys ry.
Sunnuntaina 17.03.2019 klo 14.00 Pertunkaaressa.
Sääntöjen määräämät asiat. Kahvitarjoilu.
Jäsen tule paikalle päättämään yhteisistä asioista!

Ypäjän demarit ry:n kevätkokous

19.3.2019 tiistaina klo 18.00 Ypäjän asemalla, Simo Suonpään Myllytuvalla.
Tervetuloa!

YPÄJÄN MAAMIESSEURA RY
VUOSIKOKOUS
Tiistaina 26.3.2019 klo 19:00
Ypäjänkylän Myllytuvalla

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat
Tervetuloa				

Johtokunta

MAA- JA
KOTITALOUSNAISET

Rajalahden yksityistien

vuosikokous pidetään tiistaina 19.3.2019 klo 19
Ypäjän Osuuspankin kerhohuoneessa, os. Kurjenmäentie 2, Ypäjä
Maksuunpanoluettelo nähtävillä Jouko Laaksolla, os.
Rajalahdentie 93, Ypäjä
Hoitokunnan pj. Jouko Laakso

Kuutamohartaus 19.3.2019 klo 19.30 alkaen

Kyläyhdistyksen perinteinen Kuutamohartaus Huldan
mökillä. Koskentien/Mannistentien risteyksestä opastus. Autot voi jättää Kaskihalmeen pihapiiriin (Suorannantie 62) sieltä tulia seuraten mökille.

KEVÄTKOKOUS

su 24.3.2019 klo 14.00

Avantosaunat

Ypäjänkylän maa- ja kotitalousnaiset

Kevätkokous keskiviikkona 27.3.2018 kello 18 Ypäjänkylän Seuraintalolla. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Suunnitellaan kesäretkeä ja loppuvuoden toimintaa.

SPR:n Ypäjän osaston

HAAVIN AAMUT
Kaikille ypäjäläisille tarkoitetut avoimen toiminnan aa-

mupäivät keskiviikkoisin ja torstaisin. Tule sinäkin mukaan!
Toivotamme kaikki vanhat ja uudet kävijät sydämellisesti
tervetulleiksi
Haavin aamuun keskiviikkoisin ja torstaisin kello 9–11.30
Nuorisotila Haaviin osoitteessa Varsanojantie 8. Tarjolla on
kahvia ja voileipiä, joskus tuoretta pullaakin, sekä mukavaa
seuraa. Otamme mielellämme vastaan myös tuote- tai toiminnan esittelijöitä! Keskiviikkona 13.3. kello 9.30 alkaen
Tupperware-esittelijä Tiia Virtanen.
Lisätietoja: Satu Leppälahti p. 050 363 0508 tai
Eeva Mikkola p. 050 370 6867

su klo 15–18 ja
ke klo 18–21
Tervetuloa!

YPÄJÄN KOTISEUTUYHDISTYS RY:n

Kevätkokous

pidetään keskiviikkona 20.3.2019 kello 18.00 alkaen Veteraanituvalla, Perttulantie 7 Ypäjä.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu. TERVETULOA

Leppäkorven yksityistien

Hallitus

vuosikokous pidetään torstaina 21.3.2019 klo 19.00
Aila ja Markku Sirenillä os. Leppäkorventie 75.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Hoitokunta

SPR Ypäjän osasto
KEVÄTKOKOUS
torstaina 28.3.2019 kello 18.30 Veteraanituvalla,
sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!
Hallitus

Maaliskuu / 2019
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YPÄJÄN RIISTAMIEHET ry.
Kutsuu seuralle metsästysoikeuden vuokranneet
maanomistajat ja seuran jäsenet puolisoineen

80-VUOTISJUHLAPEIJAISIIN
30.03.2019 KLO 18.00 YPÄJÄN PERTUNKAAREEN
Ilmoittautumiset 28.02.2019 mennessä
Risto Rantanen
046 556 9765
Hannu Saarikoski
040 535 2884
Helga Tuura
044 294 4862
sähköposti helga.tuura@seutuposti.fi
TERVETULOA

JOHTOKUNTA

Kuntosalin hinnasto
Pertunkaaren kuntosalin käyttöoikeus:
Perusavain 30€/1kk, 60€/3kk, 100€/6kk, 180€/12kk
Päiväavain 25€/1kk, 45€/3kk, 70€/6kk, 120€/12kk
Kympiavain 40€/10 käyttökertaa
Hinnat ovat jäsenhintoja, muille hintoihin lisätään 20€
Yhdistyksen jäsenmaksu 15€/kalenterivuosi.
Avaintunnsteen pantti on 50€, jonka saa takaisin
avaimen palautettuaan. Perus- ja kymppiavaimella

YPÄJÄN ETELÄISET MAA- JA
KOTITALOUSNAISET

käyttöoikeus klo. 5:00-23:00 ja päiväavaimella
klo. 5:00-14:00 välisenä aikana.

Tulevia tapahtumia:

Pääsiäiaskartelua keskiviikkona 3.4 klo 18:00
Osuuspankin kerhohuone.
Tolmin laavulle lauantaina 18.5 klo 10:00.
Lähtö Pertunkaaresta. Omat eväät mukaan.
Ypäjän Hevosystäväinseuran VUOSIKOKOUS

torstaina 4.4.2019 klo 18.00 Ravintola Karrinpuomissa

Asialistalla sääntöjen määräämät asiat sekä

•V
 uoden Hevosen 2018 palkitseminen
•
Seuran jäsenten v. 2018 syntyneitten varsojen
huomioiminen
• Seuran nopeimpien jalostushevosten kiertopalkintojen jako
• Katsaus alkavan kesäkauden ohjelmaan
• Kakkukahvit
• Seurustelua
TERVETULOA!
Johtokunta

Ypäjän Yllätys liikuntatarjontaa
Pertunkaaressa 2019
Omatoimiharjoittelu 1 ja 2 (sisäpelikentällä)
Omatoimi lihaskuntoharjoittelu (liikkuvuus, kestävyys ym. Ei
pallopelejä)
Maanantaisin 17:00-18:30 ja lauantaisin 10:00-11:30 (kevät 13.5 asti)
1x vko 20€/jäsen

-03 synt. tai nuorempi puoleen hintaan.

2x vko 40€/jäsen

Vuorovastaavat: Johanna Sirviö ja
Elina Kauranen

40/60€ ei jäsen

Lasten urheilukoulu (-11-06 synt.) (sisäpelikentällä)
Perusominaisuuksien kuten nopeuden, kimmoisuuden, lihaskunnon ja
koordinaation kehittäminen, pelien, voimistelun ja ratojen avulla.
Perjantaisin 17:30-19:00 (kevät 26.4 asti)
40€/jäsen, 60€/muut

Ohjaaja Elina Kauranen / Saara Suonpää

Aikuisten lentopallo (päivävuoro sisäpelikentällä)
Kuntoliikuntapohjainen lentopallo -03 synt. ja vanhemmille.

Ypäjän Kokoomus ry:n

varsinainen vuosikokous pidetään maanantaina
8.4.2019 klo 17.30 ravintola KarrinPuomissa.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!				
Hallitus

Tiistaisin 10:00-12:00 ja Perjantaisin 10:00-12:00 (kevät 28.5 asti)
25€/jäsen, 40€/muut

Vuorovastaava Pasi Paloposki

Aikuisten lentopallo (iltavuoro sisäpelikentällä)
Kuntoliikuntapohjainen lentopallo sisäpelikentällä.
Tiistaisin 18:30-20:00 (kevät 28.5 asti)
20€/jäsen, 40€/muut

Vuorovastaava Pasi Paloposki

Lentopallo E-ikäiset (-09-08 synt.) (sisäpelikentällä)
Monipuolisesti lentopallon harjoittelua ja pelaamista sisäkentällä.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Ypäjän

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään
11.4.2019 kello 18.30 Veteraanituvalla.
Tervetuloa kaikki yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet!

Liikuntatapahtumia

Kesätyöntekijä
Kesätyöntekijä

Kesätyöntekijä
Kesätyöntekijä

YpäjänYllätys
Yllätyspalkkaa
palkkaa
kaksi
Ypäjän
kaksi
Ypäjän Yllätys palkkaa kaksi
15-17vuotiasta
vuotiastakesätyöntekijää.
kesätyöntekijää.
15-17
Ypäjänvuotiasta
Yllätys palkkaa
kaksi
15-17
kesätyöntekijää.
Tehtävät
Tehtävätkoostuvat
koostuvatpääasiallisesti
pääasiallisesti
15-17 vuotiasta
kesätyöntekijää.
Tehtävät
koostuvat
pääasiallisesti
lasten
ja ja
lastenliikunnan
liikunnanohjauksesta
ohjauksesta
Tehtävät
koostuvat
pääasiallisesti
lasten
liikunnan
ohjauksesta
ja
mahdollisesti
mahdollisestisiistimisestä
siistimisestä
lasten liikunnan
ohjauksesta
ja
mahdollisesti
siistimisestä
touko-heinäkuun
aikana.
touko-heinäkuun2019
2019
aikana.
mahdollisesti siistimisestä
touko-heinäkuun
2019 aikana.
Hakijalle
katsotaan eduksi
kokemus
touko-heinäkuun
2019
aikana.

Hakijalle katsotaan eduksi kokemus
ohjaaja
ja katsotaan
liikuntaosaamisessa.
Hakijalle
eduksi kokemus
ohjaaja ja liikuntaosaamisessa.
ohjaaja
liikuntaosaamisessa.
Hakijallejakatsotaan
eduksi kokemus

Tiistaisin 17:30-19:00 ja Torstaisin 17:30-19:15 (kevät 9.5 asti)
Mahdollisuus joukkue-/sarjatoimintaan, joukkuepelaajan
tulee olla Ypäjän Yllätyksen jäsen.
40€/joukkuepelaaja/muut

Valmentaja:

30€/harrastejäsen

Mirka Kaunisto-Vuorentausta

Lentopallo F-ikäiset (-12-09 synt.) (sisäpelikentällä)
Monipuolisesti lentopallon harjoittelua ja pelaamista sisäkentällä.
Tiistaisin 16:30-17.30 ja Torstaisin 16.30-17:30 (kevät 9.5 asti)
Mahdollisuus joukkuepelaamiseen, joukkuepelaajan tulee olla jäsen.
30€/joukkuepelaaja/muut

Ohj. Mirka Kaunisto-Vuorentausta/
Pasi Paloposki

25€/harrastejäsen

Lentisharkat (-12-09 synt.) (sisäpelikentällä)
Monipuolisesti lentopallon harjoittelua ja pelaamista sisäkentällä.
Tiistaisin 16:30-17:30 (kevät 9.5 asti)
20€/jäsen, 40€/muut
(Eve+Veera)

Ohj. Mirka Kaunisto-Vuorentausta

Sulkapallo (sisäpelikentällä)
Omatoimista pelaamista kaiken ikäisille (alle 15v, 15v täyt. kanssa)
Keskiviikkoisin 18:30-20:00 (29.5 asti)
25€/jäsen, 45€/muut

Vuorovastaava Turo Järvinen

Tiedustelut sekä vapaamuotoiset
ohjaaja ja liikuntaosaamisessa.

Tiedustelut sekä vapaamuotoiset
hakemukset
viim. vapaamuotoiset
15.04.2019
Tiedustelut sekä
hakemukset viim. 15.04.2019
liikuntavastaava@ypajanyllatys.f
hakemukset
viim. vapaamuotoiset
15.04.2019
Tiedustelut sekä
liikuntavastaava@ypajanyllatys.f
045
664 9221
liikuntavastaava@ypajanyllatys.f
hakemukset viim. 15.04.2019
045 664 9221
045
664 9221
liikuntavastaava@ypajanyllatys.f

045 664 9221

Judo
Harrastajamäärältään maailman suurin urheilulaji. Kaikenikäisille.
Tiistaisin 18:00-19:30 peilisalissa.
20€/jäsen, 40€/muut

Vuorovastaava Pertti Helander

Aikuisten salibandy (sisäpelikentällä)
Kuntoliikuntapohjaista salibandyn pelaamista (-03 synt. ja vanh.)

Judo
Harrastajamäärältään maailman suurin urheilulaji. Kaikenikäisille.
Tiistaisin 18:00-19:30 peilisalissa.

8 20€/jäsen, 40€/muut

Aikuisten salibandy (sisäpelikentällä)
Kuntoliikuntapohjaista salibandyn pelaamista (-03 synt. ja vanh.)
Maanantaisin 19:30-21:00 ja Keskiviikkoisin 20:00-21:30 (29.5 asti)
45€/jäsen, 65€/muut

Vuorovastaava Mikko Hokka

Tenavien salibandy (-12-10 synt.) (sisäpelikentällä)
Kuntoliikuntapohjaista salibandyn harjoittelua ja pelaamista.
Maanantaisin 18:30-19:30 (kevät 13.5 asti)
30€/jäsen, 50€/muut

Ohjaaja Eelis Männikkö

Lasten salibandy (-09-06 synt.) (sisäpelikentällä)
Kuntoliikuntapohjaista salibandyn harjoittelua ja pelaamista.
Perjantaisin 16:00-17:30 (kevät 17.5 asti)
45€/jäsen, 65€/muut

Maaliskuu / 2019

Vuorovastaava Pertti Helander

Vuorovastaava Aleksanteri Laaksonen

Aikataulujen mahdollisista muutoksista päivitetään
Ypäjän Yllätyksen FB-sivuilla.
Lisätiedot 050 3559 901 /Mirka

Yhdistyksen jäsenyys on kaikille avoin, Jäsenmaksu 15€/vuosi.
Jäseneksi voi liittyä vuoroilla, lomakkeita vuorovastaavalta,
tai s-posti ypajanyllatys@gmail.com.
Kertamaksut maksetaan paikanpäällä, kausimaksut laskutetaan.
Salivuoro- ja kausimaksut koostuvat mm. tilojen kustannuksista
ja ohjaajille maksettavista palkkioista. Kausimaksut vaihtelevat,
koska osa ohjaajista/vastaavista hoitavat tehtäviään vapaaehtoisesti ilman korvausta, osa ohjaajista saa korvauksen
suorittamistaan liikuntavuroista.

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

Osallistujia ei ole vakuutettu Yllätyksen puolesta,
suosittelemme
henkilökohtaisen tapaturmavakuutuksen hankkimista.

Ypäjän kunta siirtyi mobiiliratkaisuun
18. – 19.2.2019.

Tämän jälkeen kunnassa on ollut käytössä pääsääntöisesti gsm-numerot.
02-alkuiset numerot ovat
poistuneet käytöstä muutamia poikkeuksia lukuun
ottamatta. Kunnan verkkosivut on päivitetty muutosten mukaisesti.
Pyydämme kärsivällisyyttä muutosvaiheessa. Mahdollisissa katvetilanteissa pyydämme ottamaan yhteyttä
kunnanviraston palvelupisteeseen, puh. (02) 762 6500.
Myös Ypäjän palvelukeskuksen
puhelinnumerot muuttuvat:
Hoiva 03 4191 6454
Valkovuokko 03 4191 6416
Ruustinna 03 4191 6538
Asumispalveluesimies 03 4191 6540

YPÄJÄN KUNTA VUOKRAA
Ypäjän kunta vuokraa SIWAN ENTISEN KAUPPAKIINTEISTÖN. Liiketilan koko 435 m² ja kylmät ulkovarastotilat 36 m² lastauslaiturilla. Kiinteistö sijaitsee
Ypäjän keskustassa parhaalla liikepaikalla.
Ypäjän kunta pyytää tarjousta MURSKAN KIOSKIN
vuokraamisesta kesäkaudesta 2019 alkaen. Kioski
sijaitsee 10-tien varrella, Murskan uimalan yhteydessä. Tekniselle johtajalle osoitetut kirjalliset tarjoukset,
joissa tulee olla mainittuna vuosivuokran suuruus
sekä ehdotus vuokra-ajan kestosta tulee toimittaa
26.4.2019 mennessä, osoitteeseen Ypäjän kunta,
Perttulantie 20, 32100 Ypäjä, tai kunta@ypaja.fi
Lisätietoja: 0500 801 914/Jouko Käkönen.
Tekninen johtaja

EDUSKUNTAVAALIEN 2019 KOTIÄÄNESTYS
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä
määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty
äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen
yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa
samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa
tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun
perheenjäsen, joka ei täytä kotiäänestykselle säädettyjä edellytyksiä, ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.
Kotiäänestykseen ilmoittautuminen
Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan
Ypäjän kunnan keskusvaalilautakunnalle.
Ilmoittautuminen tehdään joko kirjallisesti kunnanvirastolta
saatavalla lomakkeella tai puhelimitse. Ilmoittautuminen voidaan
myös tehdä sähköpostin (kunta@ypaja.fi) välityksellä.
Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja
aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava
ilmoituksessa.
Kotiäänestykseen ilmoittautumisen vaaliin on oltava perillä
keskusvaalilautakunnassa viimeistään tiistaina 2.4.2019 ennen
klo 16.
Kotiäänestyksen toimittaminen
Eduskuntavaalien kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana 3.–9.4.2019. Äänestäjälle ilmoitetaan etukäteen kirjeitse
tai puhelimitse kahden tunnin tarkkuudella se ajankohta, jolloin
vaalitoimitsija saapuu toimittamaan äänestyksen.
Kotiäänestys eroaa vain vähän tavallisesta ennakkoäänestyksestä. Tärkeä ero on siinä, että kotiäänestyksessä on vaalitoimitsijan ja äänestäjän lisäksi oltava läsnä äänestäjän valitsema
tai hyväksymä henkilö, joka on täyttänyt 18 vuotta.
Äänestäjällä on oikeus käyttää äänestystoimituksessa avustajaa, jona voi olla myös edellä mainittu hänen valitsemansa tai
hyväksymänsä henkilö. Mikäli jostain syystä äänestäjällä ei ole
tilaisuutta tai hän ei halua valita läsnä olevaa henkilöä, hänen on
mainittava tästä ilmoittautuessaan kotiäänestykseen.
Äänestäjä merkitsee ehdokkaan numeron äänestyslippuun siten,
että vaalisalaisuus säilyy. Äänestyslippu suljetaan leimattuna
vaalikuoreen, joka on väriltään ruskea. Äänestäjä täyttää lähetekirjelomakkeen ja osoittaa sen Ypäjän kunnan keskusvaalilautakunnalle. Paikalle kutsuttu henkilö merkitsee nimikirjoituksensa
lähetekirjeeseen. Vaalitoimitsija merkitsee lähetekirjeeseen
todistuksen, että äänestys on tapahtunut laissa säädetyin tavoin.
Lopuksi lähetekirje sekä siihen mahdollisesti liitetty ilmoituskortti sekä vaalikuori suljetaan lähetekuoreen, joka on väriltään
keltainen ja jonka vaalitoimitsija toimittaa Ypäjän kunnan keskusvaalilautakunnalle.

EDUSKUNTAVAALIT 2019
Ypäjän kunnassa toimitetaan eduskuntavaalit
sunnuntaina 14. päivänä huhtikuuta 2019

ÄÄNESTYSALUEET JA ÄÄNESTYSPAIKAT
Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti äänestysalueet
ja äänestyspaikat ovat seuraavat:
Nro Äänestysalue Äänestyspaikka
1
Ypäjä
Kunnanvirasto, Perttulantie 20
Vaalitoimitus alkaa vaalipäivänä klo 9.00 ja
päättyy klo 20.00.

ENNAKKOÄÄNESTYS
Eduskuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään
3.–9.4.2019,
Ennakkoäänestyspaikkana on Ypäjän kunnanvirasto,
osoite Perttulantie 20.
Ennakkoäänestyspaikka on auki seuraavasti:
keskiviikko
klo 9 – 15
torstai
klo 9 – 17
perjantai
klo 9 – 14.30
lauantai ja sunnuntai klo 10 – 15
maanantai
klo 9 – 15
tiistai
klo 9 – 18

IKÄIHMISILLE OHJAUSTA JA NEUVONTAA
Palveluohjauksen päällikkö Marjatta Palojärvi tavattavissa
Ypäjän palvelukeskuksessa Rauhalantie 1
klo 12–15
ke 27.3.
ti 30.4.
ke 29.5.
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

YPÄJÄN KUNTA JÄRJESTÄÄ

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
TORSTAINA 14.3.2019
Lähtö Ypäjän torilta klo 10.00 ja
paluu Forssasta noin klo 12.30.
Matkan hinta on 11 euroa/ henkilö.
Forssassa taksi ajaa kauppakeskuksiin
(Prisma, Citymarket) ja tarpeen mukaan Forssan keskustaan.
Ilmoittautuminen asiointimatkalle:
Taksi Tuomas Sirén puh. 040 7575 833

Ypäjän kunnan keskusvaalilautakunnan osoite on Perttulantie
20, 32100 YPÄJÄ ja puhelinnumero 02 - 7626 500.
Ypäjällä 19.2.2019
YPÄJÄN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Koululaisten iltapäivätoimintaan hakeminen
lukuvuonna 2019–2020
Toiminta on tarkoitettu vuosiluokkien 1–2 oppilaille sekä
erityisopetuksessa oleville oppilaille. Toimintaa järjestetään
kirjaston yläkerrassa jokaisena koulupäivänä (ma–pe) klo
13.00–16.30, jos osallistujia on vähintään viisi.
Osallistumismaksuna peritään 65 euroa/kk. Jos lapsi käyttää
palvelua säännöllisesti enintään 10 päivänä kalenterikuukaudessa, osallistumismaksuna peritään 35 euroa/kk.
Hakuaika päättyy 15.3.2019
Hakulomakkeita saa kunnan verkkosivuilta (varhaiskasvatus),
kunnanvirastosta ja iltapäivätoiminnasta.
Tiedustelut: v arhaiskasvatusjohtaja Hanna-Leena Sippola
050 574 7744
Sivistyslautakunta

Pertun päivät ja Ypäjän yö 2019

— tule mukaan suunnittelutiimiin!
Kokoonnutaan kirjastossa 11.3.
klo 17:30, tervetuloa!
Lisätiedot: Jasmiina Sillanpää
email: jasmiina.sillanpaa@ypaja.fi
gsm: 050-3455510

KIRJASTO
YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO

Hossintie 2, 32100 Ypäjä
Puh. 044-4352006
ypajan.kirjasto@ypaja.fi
www.ypaja.fi | www.lounakirjastot.fi
Kirjastonjohtaja-sivistystoimenjohtaja Jasmiina Sillanpää, puh. 050-3455510 | jasmiina.sillanpaa@ypaja.fi
Kurkista kirjaston arkeen myös
Facebookissa ja Instagramissa @ypajankirjasto !

AUKIOLOAJAT 1.1.-31.5.2019

Ma klo 13–19
Ti
klo 13–19
Ke klo 10–16
To klo 13–19
Pe klo 10–16
Avoinna myös joka kuukauden toisena ja neljäntenä
lauantaina klo 11-14.

KIRJASTON TILAJÄRJESTELYT

Perttulan koulun ekaluokkalaiset opiskelevat kirjaston
monitoimitilassa vielä kevään 2019. Iltapäivätoiminta
jatkaa kirjaston yläkerrassa. Perjantaiaamujen avoin
perhekerho on muuttanut Haaviin. Kokouksia voi
järjestää kirjaston ollessa suljettu. Hiljainen huone on
käytössä, henkilökunta avaa oven jos haluat keskittyä
rauhassa.

LIIKUNTAVÄLINEITÄ KIRJASTOSTA

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

