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Pertun päivät yhden kameran läpi katsottuna
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Tanssiryhmä Tahdittomat.
Mirva Törmälä
opetti lapsille
tanssia.

Ypäjän yössä
esiintyi ja juonsi
Katja Karisukki.

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

www.parturikampaamooutiperho.ﬁ
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PELTOJEN JA TEIDEN
PIENTAREET PUHTAIKSI
VESAKKOMURSKAIMELLA

Markku Mäkelä
puh. 0400 809 035

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

Puh. (02) 727 1180

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

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

PUHELIN:

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

Haketusta sopivasti

Haketuspalvelu Laaksonen

puh. 0400 823 977
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DIAKONIAPÄIVYSTYS
SEURAKUNTAKODILLA ON

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

Ypäjän
kunta
Ypäjän kunta
Toimistot
Toimistot avoinna
avoinna
ma–ke
9.00–15.00
ma–ke 9.00–15.00
to
9.00–17.00
to
9.00–17.00
pe
pe 9.00–14.30
9.00–14.30
puh.
(02)762
7626500
6500
puh. vaihde
vaihde (02)
fax. (02) 767 7214
fax. (02) 767 7214
email: kunta@ypaja.fi
Ypäjän seurakunta
Papalintie 1 B 13
32100 Ypäjä
puh. (02) 767 3108
fax. (02) 767 3081
Kirkkoherranvirasto avoinna
ma, ke, to klo 9.00–12.00
ti ja pe suljettu
Diakoniatoimisto avoinna
ke klo 10–11.30, to klo 15–16.00
puh. 040 553 6362
PAINOPAIKKA
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Lokakuun Ypäjäläinen
Ypäjäläinenilmestyy
ilmestyy
Toukokuun
1.10.2017.
Lehteen
tarkoitettu
torstaina
5.5.2016.
Lehteen
tarkoitettu
on toimitetaineisto onaineisto
toimitettava
kunnantava
kunnantalolle
26.4.2016
virastoon
viimeistään
tiistaina
klo
12.00
mennessä.
19.9.
klo 15.00.

Marraskuun Ypäjäläinen
ilmestyy
Kesä-heinäkuun
2016 Ypäjäläinen
2.11.2017.
ilmestyy
2.6.2016.

Seurakunnan asiat
kirkkoherra
Vesa Parikka

keskiviikkoisin klo 10.00 – 11.30 ja
torstaisin klo 15.00 – 16.00.

toimintaa syyskuussa

Su 3.9.
Ti 5.9.
Ke 6.9.

klo 10 Sanakirkko Parikka, Mirja Paju
klo 18 Siionin Kannel- lauluilta srk-kodilla
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu aloittaa srk-kodilla
klo 18 Rippikoulumuistelot srk-kodilla, salissa
To 7.9.
klo 18 Kuusjoenlauluilta Piilikankaalla, huom. päivä!
Su 10.9. klo Messu Erkki Vappula, Saukkola
Ti 12.9. klo 18 Ilosanomapiiri 1/5 Sumpussa Parikka
Ke 13.9. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
To 14.9. klo 18 Aikuisten kuoro srk-kodilla
Pe 15.9. klo 13.30 Lasten lauluryhmä aloittaa srk-kodilla
Su 17.9. klo 10 Messu Parikka, Saukkola
Ke 20.9. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
To 21.9. klo 11 Kultaisen iän kerho aloittaa srk-kodilla
Su 24.9. klo 10 Messu Parikka, Saukkkola
Ti 26.9. klo 18 Ilosanomapiiri 2/5 Sumpussa Parikka
Ke 27.9. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
To 28.9. klo 18 Aikuisten kuoro srk-kodilla
Pe 29.9. klo 13.30 Lasten lauluryhmä srk-kodilla
Su 1.10. klo 10 Lastenkirkko Parikka, Saukkola, Lasten lauluryhmä
Ti 3.10. klo 18 Siionin Kannel –lauluilta srk-kodilla
To 5.10.	klo 11 Vanhusten viikon juhla srk-kodilla, esikoululaiset, Ypäjän
kunnanjohtaja Sam Vuorinen sekä Ypäjän Kerttu

Diakoniatyöntekijää voi tavata
kyllä muulloinkin sovittuna aikana.
Ei vastaanottoa välillä: 21.8 – 11.9. vuosiloman vuoksi.
************************************************
diakonissaTerhi Hakala-Vappulan yhteystiedot ovat:
puh. 040 - 553 6362

s-posti: terhi.hakala-vappula@evl.fi

YPÄJÄNKYLÄN DIAKONIAPIIRI
ti 26.9. KLO 12.00
Ypäjänkylän lainausasemalla.

KESKIVIIKKORUOKAILU

Ypäjän seurakuntakodilla alkaa ke.6.9. klo 11.30 ja jatkuu
keskiviikkoisin samaan aikaan.
Lounaan hinta on 4,00 €. Tervetuloa syömään!

KULTAISEN IÄN KERHON SYKSY 2017

Kerho on parillisten viikkojen torstaipäivinä
klo 11.00 – 13.00 Ypäjän seurakuntakodilla
Ohjelmassa: alkuhartaus, lounas,
ohjelma, lähtökahvit
Tarjoiluista peritään 5,00 euroa.
Tervetuloa kerhoon kaikki,
jotka päivällä pääsette.
Omien työntekijöiden lisäksi kerhossa käy satunnaisvierailijoita.

Tässä tulevan syksyn ohjelmarunko:

Hautausmaan kuulumisia kesällä 2017
Ypäjän hautausmaalla on ollut kaksi pitkäaikaista työntekijää
Maurits Hietamäki ja
Pirjo Kivenkorva. Molempien työ on alkanut
samoihin aikoihin eli
jo 80-luvun lopulta. Silloin alkoi Pirjon jokakesäinen työ eli kesälomaa
ei varsinaisesti ole ollut
joitain päiviä lukuun
ottamatta. Maurits tuli
näihin töihin, kun häntä
siihen kysyttiin.
Näiden noin 30 vuoden aikana on hautausmaalla tapahtunut joitain huomattavia muutoksia. Vuosina 1989-91
poistettiin reunakivet
suurimmalta osalta haudoilta. Näin nurmikko
tuli monen haudan kohdalle. Se oli suuri työ
ja sen seurauksena hautausmaasta tuli puistomainen ja se mahdollisti
koneelliseen kaivuuseen
siirtymisen. Sitä ennen saattoi
olla jopa 15 henkilöä päivää
kohden töissä. Sadettimet saatiin vuonna 1991 mutta usein
niitä ei ole tarvittu. Vuonna
2000 kunnostettiin sankarihaudat. Kaikki kivet olivat jonkin
aikaa poissa työ kestäessä.
Millainen vuosi tämä on ollut? Siitä nämä kaksi kokenutta
työntekijää kertoo seuraavaa.
Kukat ovat olleet erinomaiset.
Ne ovat kestäneet pitkään, kun
on ollut sateinen kesä. Verenpisarat ovat Ypäjän hautausmaalle ne kaikkein sopivimmat, sillä ne kestävät parhaiten sään
vaihtelut. Viime vuonna kukkia
piti vaihtaa mutta tänä vuonna
ne ovat kestäneet. Verenpisara

on muutenkin sopiva kukka,
varsinkin sankarihaudoille se
on mitä sopivin. Verenpisarassa ei tule kovin usein kasvitauteja eikä tuholaisia, tosin
joka vuosi jokin mato niistä
löytyy mutta ei suuria määriä.
Kukat hoidetaan niin luonnonmukaisesti kuin pystytään, eikä
myrkkyjä niissä käytetä.
Minkä verran sitten kukkia
ylipäänsä Ypäjän hautausmaalle vuosittain istutetaan? Luku
on aika suuri, sillä verenpisaroita, harmaalehtiä ja muita laitetaan maahan noin 4000
kesän alussa ja myös jonkin
verran kesän mittaan! Kesän
alussa vaihdetaan haudoille
myös uudet mullat. Hoitohau-

tojen lisäksi hoidetaan
sankarihautausmaan alue,
Uskelan onnettomuudessa kuolleiden ja Karjalaan
jääneiden muistomerkit.
Entä miltä näyttää
hautausmaan
tulevaisuus. Pinta-ala tulee
riittämään, koska uurnahautaus on lisääntynyt ja
hautapaikkoja näin ollen
säästyy. Muistolehto on
tullut muutama vuosi sitten. Vielä voisi ajatella,
että saataisiin uurnille
oma paikka jostain päin.
Ve s i j o h t o j ä r j e s t e l m ä
ja konekanta tietenkin
vanhenevat koko ajan.
Työntekijöihin liittyen
on työturvallisuus tärkeää. Käsineiden ja muiden
suojaimien käytöstä tulee
huolehtia. Kukkien, nurmialueiden ym hoito kuuluu seurakunnalle mutta
kivien oikaisu kuuluu
omaisille. Tähän työntekijät voivat kyllä antaa
apuaan. Valkea kolmiolappu
haudalla kertoo siitä, että hauta on seurakunnan hoidossa.
Hautausmaalla on päivittäinen
ja viikoittainen rytmi eli toiveena on, että ihan joka päivä
ei sataisi.
Hautausmaan työntekijät
ovat palvelutyössä, joten tärkeää on huomata ja huomioida
ne ihmiset, jotka hautausmaalla
käyvät. Siinä mielessä työ on
aina myös sielunhoitoa. Maurits alkaa vielä kehua Pirjoa
siitä, että hän on onnistunut
työssään ja hän tietää, mitä
tehdään seuraavaksi ja miten
mikäkin asia hoidetaan.
Tällaiset terveiset kokosi
Vesa Parikka

Kerho alkaa torstaina 21.9. Mirja Paju ja Keijo Leppänen
to 5.10. k lo 11.00-13.30 Vanhusten viikon juhla
Juhlavuoden teema on: Ikäpolvet yhdessä.
Vieraina: Esikoululaiset, Ypäjän kunnanjohtaja, Sam Vuorinen sekä tämän vuoden Ypäjän Kerttu.
to 19.10. S uomalaisen lähetyksen juuret,
Seija Saarikoski-Silvasti
to 2.11. Käskyjä tähän aikaan, Antti Punkari
to 16.11. ” Näin unta kesästä kerran,”
Keijo Leppänen, Erkki Vappula
to 30.11. Uusintalähetys, Aino Mäki-Punto
to 14.12. Kerhon joulujuhla

SEURAKUNNAN PÄIVÄKERHOT
ALKAVAT VIIKOLLA 36

Tervetuloa päiväkerhoon, vielä on tilaa 3-5-vuotiaiden ikäryhmissä. Ilmoittautumiskaavakkeita saa
päiväkerhosta 28.8. alkaen tai kirkkoherranvirastosta sen aukiolo aikana.
Päiväkerhon toiminta-ajat ovat seuraavat:
Maanantai 5-vuotiaat klo 9.00–12.00
Tiistai
4-vuotiaat klo 9.00–11.00
Keskiviikko 3-vuotiaat klo 9.00–11.00 ja
5-vuotiaat klo 12.00–15.00
Torstai
4-vuotiaat klo 9.00–11.00
Mitä Päiväkerhossa tehdään?
• hartaushetki
• luovaa toimintaa
(piirtämistä, askartelua, liikuntaa, laulua yms.)
• eväshetki
• vapaata leikkiä
• satu- tai lorutuokio
• loppupiiri
Mitä tarvitaan mukaan kerhoon?
• kerhoreppu/-kassi
• Sisätossut (tossuihin on hyvä laittaa lapsen nimi)
• eväät: pieni välipala, juoman tulisi olla muovipullossa
tai pillimehu
• kerhovihko (vihkon saa kerhosta)
Lisätietoja voi kysellä päiväkerhosta 28.8. alkaen
puh: 0408049252 ma-to klo 9.00–15.00 aikana tai
laila.moisander@evl.fi
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Aika monennet Evankeliumijuhlat Ypäjällä
”Näillä juhlilla on ikää 135
vuotta, mikä lienee alueemme pitkäikäisimpiä vuodesta
toiseen jatkuneita juhlia. Ypäjän ensimmäinen kirkkoherra
Gustav Oskar Holmberg oli
tullut seurakuntaamme kappalaiseksi Mynämäen kappelista vuonna 1880. Aluksi
uuden kirkkoherran ja seurakuntalaisten välit olivat
viileät, kunnes joulusaarna
kertaheitolla lähensi papin
ja seurakuntalaiset toisiinsa.
Holmbergin kertoi saarnassaan: ’Tänä jouluna on Jeesus
syntynyt hänelle uudelleen ja
pitempään vaikuttanut evankeliumin herätys oli hänelle
tullut yht’äkkiä läheiseksi.’
Niinpä ensimmäiset evankeliumijuhla järjestettiin 1882
silloisessa Perttulan kirkossa
ja päiväseurat pappilan puistossa”. Näillä sanoilla toivotti
Keijo Leppänen väen tervetulleeksi seurakuntakodilla.
Evankeliumijuhlaan jo
kirkkoon saatiin vieraaksi pastori teologian tohtori
Seppo Suokunnas, joka sanoi olleensa nyt ensimmäistä
kertaa saarnaamassa Ypäjän
kirkossa. Evankeliumiteks-

To 9. marraskuuta 2017 klo 19.
FEENIKS-HALLI, Opintie 4, Forssa
ti kertoi rikkaasta miehestä,
joka antoi kolmelle palvelijalleen eri määrän talentteja
hoidettavikseen. Suokunnas
jakoi sanaa mm siten, että
Jumala antaa meille ihmisille
monenlaisia lahjoja eli Hän
luottaa meihin. Jokaisella ihmisellä on omat talenttinsa.
Laitetaanko ne jakoon vai
kaivetaanko maahan? Yhden

talentin omistaja sanoi: ”Minä pelkäsin ja kaivoin talenttisi maahan.” Kuinka usein
meidän toimintamme motiivina on pelko? Niin mistä saa
rohkeuden? No, Kristuksen
evankeliumista. Rohkeuden
ja turvallisuuden ilmapiirissä, Jumalan sanaan luottaen
ja sillä perustalla eläen, voi
myös kasvaa meissä jotain

uutta, talentit voivat monikertaistua. Käytä niitä Jumalan kunniaksi ja lähimmäisten
parhaaksi. Näin Suokunnas
sanomansa ilmaisi.
Joskus Evankeliumijuhlilla on ollut satapäin väkeä.
Nyt meitä oli runsaat viisikymmentä, joten jatkuu ensi
vuonna.
Vesa Parikka

Syksyn Ilosanomapiiri
Vuosi sitten alkanut Ilosanomapiiri jatkuu viitenä
tiistai-iltana klo 18.00. Tällöin kokoonnutaan jonkin
Raamatun kertomuksen parissa juttelemaan elämää suuremmistakin asioista. Tiistai-illat ovat seuraavat: 12.9., 26.9., 10.10., 17.10. ja 24.10. Seurakunnan ilmoituksista voi katsoa aiheen etukäteen.
Lukuterveisin Vesa Parikka

Meripääskyretki

1.8.2017

”Yksin en kulje en hetkeäkään, vierelläin aina mä Jeesuksen nään…”
Tie on pitkä, pitkä, sen
päätä ei näy, joukko reipas
kun aamulla matkaan käy.
Aamu lempeä, aurinko lämmittää, matkalaisen mielen se
virkistää. Jouni varmasti Volvoa ohjastaa. Terhi ja Erkki
laumaansa paimentaa. Nyt ei
me matkaajat suotta surra,
vaan antaa renkaan tiehen
purra.

tuo. Halki Paraisten kaupungin ajettiin, kalkkikiviröykkiöt suuret ihmeteltiin.
Näin merimaisemat kauniit jäävät taa, bussi Turkua
kohti jo tavoittaa. Lauri opas
siellä kyydistä jää, kaikki
yhdymme häntä kiittämään.
Pian retkemme ympyrä yhteen saa, kaikki eri suuntiin
taivaltaa. Taivaan Isälle kiitos, hän suojeli meitä, kun
kuljimme kapeita hiekkateitä.
Teille tuulta myötäistä purjeisiin, päivänpaistetta päiviin
tuleviin. Meitä retken muistot
lämmittää, kun saapuu syksy
ja myrsky sää. ” Yksin en
kulje hetkeäkään, vierelläin
aina mä Jeesuksen nään.”
Keijo matkalla kuvia tallentaa, niitä sitten marraskuun puolivälissä pimeän
sylissä muistojen Kultaamin
kehyksin kaikki yhdessä katsellaan.
Kirjurina:
Leena Aaltonen

Loimaan kautta Raisioon saavutaan, opas
Lauri sieltä mukaan napataan. Hän kauniin saariston
kohteet oivaltaa, ties minne
hän meitä kuljettaa. Taivassaloon, siellä silakkaa pyydetään, lähiruokaa, suussa
sulavaa. Pihvikarjaakin pellolla laiduntaa, mustaa, veikkaan Angusta rodultaan. Vielä kirkonmäellä käännetään
ja kohti lauttarantaa ajetaan.
Laupusiin, Heponiemen satamaan, mistä Aura-alus lähtee
ajallaan.
Jään aluksen kannelle katsomaan maisemaa kaunista
synnyinmaan ja mielessäni
jään hiljaa toivomaan, että

pitää saamme tään vapaan
maan. Sen konnuilla vapaina
tehdä työtä, niin että ois´ onni
ja siunaus myötä. Pieni pätkä
lossilla kuljetaan jo alkaa nälkäkin kurnia suonissa. Iniön
saarelle saavumme ja kohti
lounaspaikkaa suuntaamme.
Lounas maittava, vallan ähkyyn syötiin, vielä torttukahvitkin päälle juotiin.
Iniön kirkossa mieli hiljenee, jokainen istuu mietteineen.” Tämän
hetken
annoit
meille, ilon laitoit
sydämiin. Joka
päivä armo riittää, kantaa halki
elämän.” Vanha
saarni kirkkoa
vartioi, sen lehvillä historian
havina soi.
Kaikki bussiin ja Jouni taas
ratin taa kohti Houskariin
lähtevää satamaa. Oli lautalle

menossa ukkoa, akkaa. väliin
moottoripyöriäkin pakkaa.
Kaikki kuitenkin mukaan
mahduttiin ja aikataulussa
saavuimme Houtskariin. Suomen kapeinta hiekkatietäkin
ajettiin ja jälleen vesillä seilattiin. Börjökön kylän halkikin tiemme käy, eikö Näsbyn
kylää vielä edessä näy.
Jos kotimme vesien varsilla lie minne kulkea lauttojen

halki tie, tai Hämeessä, katveessa koivikon, missä moottoritie halkee kallion. Isä
taivaan kaikille yhteinen on,
hänen armonsa suuri, loputon. Näin matkamme jatkuu
eteenpäin, kohti Kittuisten
lauttarantaa näin, siellä paljon on koolla porukkaa, auto
poikineen lautalle haluaa.
Korppoon kivikirkko ja
hautausmaa, nyt jo matkaajat

kahveelle halajaa. Kahvihammasta kummasti kolottaa jo,
mutta maltetaan vielä tuokio.
Nauvon lautalle matka jatkuu
vaan, veden varassa jälleen
kuljetaan. Jouni ajosta hetken
huilata saa, kun lautta bussia kuljettaa. Norströmmerin
sillalta katsella saa jälleen
kaunista merimaisemaa. Kun
aurinko laineille säteensä suo
mielenrauhan se matkaajalle
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Muistomerkin paljastaminen Hilkka Mäkilän puhe ”Kotirintamanaisten ja Lottien”
Kotirintamanaisten ja lottien
muistomerkki paljastettiin pappilan puistossa aurinkoisena
sunnuntaina 20. elokuuta 2017
kohta messun jälkeen. Paikalla
väkeä oli hieman toistasataa
Ypäjän Musiikkiteatterin kuoro mukaan lukien. Avaussanat
hoiti Keijo Leppänen, puheen
Hilkka Mäkilä, sinivalkoisen
kukkatervehdyksen jättivät Eeva Kannisto ja Sylvi Leino
vierellään Jari Rämö Suomen
lipun kanssa. Juhlavaa hetkeä
komisti kaksi ratsukkoa, molemmat komeissa sinivalkoisissa väreissä. Muistomerk-

kitoimikunta kiittää kaikkia
hankkeeseen osallistuneita. Nimeltä voisi mainita Mannisten
kylän Koskelan tilan isännän
ja emännän Ilmari ja Kaarina
Sillanpään, joiden mailta kivi
saatiin. Kiitos kaikille talkoisiin osallistuneille. Kiitos Ypäjän kunnalle, Ypäjän Osuuspankille, Lions Club Ypäjälle,
Ypäjän Karjalaseuralle, Ypäjän
Kotiseutuyhdistykselle ja Vapautemme vaalijat kirjatoimikunnalle, jotka osaltaan mahdollistivat hankkeen.
Muistomerkkitoimikunnan
puolesta Vesa Parikka

Terveiset Ypäjälle mitalikahveilta
Monelle ypäjäläisellekin tuttu
Ali Rezgi sai Turun aluehallintovirastossa 8.8.2017 Tasavallan presidentin myöntämän
hengenpelastusmitalin. Hän oli
maakunnassa toinen niistä kahdesta, joilla mitali myönnettiin.
Aika usein mitali myönnetään
siitä, että on pelastanut toisen ihmisen joko tulipalosta
tai vedenvaraan joutumisesta.
Ali Rezgin kohdalla oli kyse
väkivaltaisen teon estämisestä.
Loppukesällä 2014 Ali Rezgi tuli eräänä päivän töistä kotiin ja huomasi pihassaan tuntemattoman miehen ja naisen
tappelevan keskenään. Mies
oli käyttänyt mukanaan ollutta
veistä, jonka Ali löi miehen
kädestä pois ja piti miehen otteessaan soittaen samalla hätäkeskukseen. Samaan aikaan
muu perhe alkoi antamaan haavoittuneelle naiselle ensiapua.
Hengenpelastusmitaleita
anottiin tänä vuonna runsaat 90
ja niitä myönnettiin 13, joten
sen saamiselle tulee olla sel-

Hyvät läsnäolijat!
Marsalkka Mannerheim sanoi
aikanansa: ” luotan Suomen
armeijan urhoollisiin miehiin
ja uhrautuvaisiin naisiin”.
Niiden uhrautuvaisten naisien
muistoksi ja kunniaksi olemme nyt tällä paikalla. Tietenkin olemme paljon myöhässä.
Heitä ei ole enää paljonkaan
joukossamme, jotka sotien
1939 - 1945 aikana ottivat kotirintaman työt hoitaaksensa.
Sota-aikana oli kaksi eri rintamaa, oli sota- ja kotirintama.
Kaikki hyväkuntoiset miehet
lähtivät sotaan. Lottajärjestöön
kuuluvista naisista osa joilla oli mahdollisuus, lähtivät
miesten mukaan. Kotitehtäviin
jäi naiset, vanhempia miehiä,
nuoria ja lapsia.
Maatalousvaltaisessa pitäjässä, kuten Ypäjälläkin oli
paljon raskaita miesten teke-

miä töitä. Se työ jäi nyt naisten
hartioille. Siinä oli monella
nuorella ja vanhemmallakin
emännällä tekemistä, miten
kaikesta selvitään. Oli peltoja metsätöitä sekä karjakin oli
hoidettavana. Kotitalous, lastenhoito ja vielä lisäksi oli
hoidettavana paperityöt. Varsinkin kansanhuollon kanssa
oli monta murhetta.
Ei siinä tunteja laskettu
kuinka paljon töitä tehtiin.
Kaikesta oli puutetta. Paljon
silti lähetettiin rintamalle paketteja. Kudottiin sukkia, kintaita ja muuta lämmintä. Myös
leivottiin paljon rintamamiehille sekä iltaisin kirjoiteltiin
kirjeitä sinne jonnekin ja merkittiin, kaikkien puolesta.
Sota-aikana
rukoiltiin
enemmän kuin koskaan ja
vahva pelko oli mielessä, tul-

laanko sieltä rintamalta takaisin kotiin. Kaikki eivät tulleet.
Sitten sodan jälkeen tulivat
Karjalaiset, jotka joutuivat
jättämään kotinsa. Heille piti
järjestää oltavat. Samalla tuli
lisää tekeviä naisia. Voimme

keät perusteet. Mitali annetaan
tunnustukseksi toisen ihmisen
hengen pelastamisesta uhkaavasta vaarasta joko erittäin
neuvokkaalla ja rohkealla tai
hengenvaaran uhalla tehdyllä
teolla.
Ali pitää Torigrilliä Turun
torilla lähettää terveiset Ypäjälle. Kuvaan asettuessaan Alin
poika Aram sanoi olevansa ylpeä sankari-isästään. Näkeehän
sen kyllä kuvastakin.
Vesa Parikka

Ypäjän kunta ja hevosasiat esillä
Kuntamarkkinoilla 13.–14.9.
Uudistuva hevostalous -hanke
ja Ypäjän kunta esittelevät hevostaloutta kunta-alan ammattilaisille vuosittaisessa kärkitapahtumassa Helsingissä Kuntamarkkinoilla 13.-14.9.2017.
Ypäjällä hevostalous on
näkyvä osa arkea ja kunta on
profiloitunut Suomen hevospitäjänä.
– Hevoset ovat edelleen Ypäjän kärkihankkeina ja kaikki
kuntaan liittyvä kehitystoimet
pyritään viemään eteenpäin
siten, että ne auttavat nykyisten hevostoimien kehittämistä,
Ypäjän kunnan tekninen johtaja
Jouko Käkönen kertoo.
– Maankäytön suunnittelussa
tehdään nyt asemakaava-alueen
päivitystä, joka ulottuu Hevosopiston alueisiin. Tässäkin lähtökohtana on alueen nykyisten
toimintojen kehittäminen, hän
summaa.
Uudistuva hevostalous-hanke nostaa Kuntamarkkinoilla
esille suomalaista hevosyrittäjyyttä ja hevosalan tulevaisuuskeskusteluja. Hyvä tietää
hevostaloudesta - tietoiskuissa
käsitellään hevostalouden muutoksia ja tulevaisuutta. Hevonen
lähelle ihmistä - teemasta keskustelemassa ovat kansanedustaja Sofia Vikman ja Suomen
Ratsastajainliiton pääsihteeri
Fred Sundwall. Aiheina ovat hevosharrastuksen mahdollisuudet
sekä kuntien maankäyttö- ja

muistokiven paljastustilaisuudessa sunnuntaina 20.8 Ypäjällä.

ympäristösuunnittelu.
Hevosyrittäjyydestä ja elinkeinon tulevaisuudennäkymistä
kuullaan elinkeinoministeri Mika Lintilän ajatuksia. Lintilä toimi raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestön Suomen
Hippoksen puheenjohtajana
lähes kymmenen vuotta, joten
hän tuntee elinkeinon rakenteen
hyvin.
Kuntamarkkinoiden tietoiskut ovat seurattavissa livenä ja
ne tulevat tallenteiksi. Lisätietoja löytyy lähempänä tapahtumaa www.hippolis.fi/uusihevostalous.
Kuntamarkkinat on kävijöille maksuton tapahtuma. Katso
lisätietoja www.kuntamarkkinat.fi.
Tervetuloa keskustelemaan
hevosalaan liittyvistä kysymyksistä!
Lisätietoja:
Anne Laitinen, Hippolis, anne.
laitinen@hippolis.fi, puh. 040
7660 830
Markku Saastamoinen, Luonnonvarakeskus Luke, markku.
saastamoinen@luke.fi, puh. 040
5469 879
Uudistuva hevostalous-hanke osallistuu Kuntamarkkinoille yhteistyössä Ypäjän kunnan
kanssa.
Hanke on saanut rahoitusta
EU:n maaseuturahastosta/ Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (2014–20).

vain kuvitella kuinka paljon
siinä oli vaimoilla, äideillä ja
sisaruksilla tekemistä. Kaikki
kunnia ja kiitos heille. He selvisivät kaikista tehtävistä.
Valitettavan moni heistä ei
ole näkemässä enää tätä muistokiveä. Toivottavasti nuoremmat, jotka eivät niitä aikoja ole
olleet näkemässä ja he jotka
eivät enää muista niitä aikoja.
Tämän muistokiven nähdessään, alkavat ajatella miten
äidit, isät sekä isovanhemmat
ovat aikanansa tehnet isänmaamme hyväksi.
”Jos kotirintama ei kestä, ei kestä sotarintamakaan.
molemmat rintamat kestivät.
Tällä muistokivellä haluamme
osoittaa kiitoksen ja kunnian
Kotirintamanaisille ja Lotille,
jotka sitkeällä ja uhrautuvaisella työllä tekivät osansa ja
Suomi pelastui. Ja samalla
voimme viettää tätäkin juhlaa
itsenäisessä 100 vuotta täyttävässä Suomessa.

VALIO KUNTA
Osallistuin männä viikolla ensimmäistä kertaa Ypäjän Yöhön. Perjantaina 18.8. aloitin
heti virastokiireitteni jälkeen
koko viikonvaihteen kestäneen ”toisen työpäivän”. Perjantain aluksi osallistuin kaksi tuntia nuorisotila Haavin
avajaisiin tavoitteenani kuulla
nuorisoamme, minkä jälkeen
poikkesin markkina-alueella.
Tämän jälkeen vierailin maistamassa maankuuluja siipiä
KarrinPuomissa, missä yhteydessä jutustelin kuntalaisten kanssa. Lauantaina 19.8.
aamulla takakonttikirppis jäi
sään takia hieman vaisuksi,
mutta päivällä ja iltapäivällä
sään selkiydyttyä markkinaalueen kävijämäärä alkoikin jo
nousta. Vietin alueella muutaman tunnin lavalla pitämäni puheen jälkeen. Edelleen
klo 22 saimme kymmenien
kuntalaisten kanssa seurata ja
allekirjoittanut jopa osallistuakin Suomi100-kynttilöiden
laskuun Kurjen sillalla. Vielä
tämän jälkeen jalkauduin nuorisotoimemme ja seurakunnan
nuorisotyön kanssa keskustan
alueelle puolille öin saakka.
Sunnuntaina 20.8. osallistuin
klo 10 ehtoollisjumalanpalvelukseen kauniissa kirkossamme, minkä jälkeen muistoki-

ven paljastukseen pappilan
puistossa ja edelleen kahvitilaisuuteen seurakuntakodilla
aina pitkälle iltapäivään saakka. Tavoitteenani oli viikonvaihteen aikana tavata nuoria
ja iäkkäämpiäkin kuntalaisia,
sekä toki kuntalaisia kaikissa
ikäluokissa siltä väliltä. Kiitos
kaikille teille, jotka tulitte jutulle ja ajatuksia vaihtamaan.
Toimitaan näin vastedeskin.
Puhuin Ypäjän Yön avajaispuheessani yhteishengestä.
Pertun Päivät ja Ypäjän Yö
ovat perinteinen kesätapahtumamme, jota tekee suuri yhdistysaktiivien, yrittäjien, yksityisten ja kunnan työntekijöiden muodostama taustatiimi. Tapahtuma kokoaa yhteen
tuttuja läheltä ja kaukaa - tekemistä on usealle päivälle jos
jonkinlaista, tämän olen nyt
omakohtaisesti nähnyt. Yhteisöllisyys ja yhteishenki eivät
kuitenkaan ole itseisarvoja,
vaan niitä tulee vaalia, jotta
tekijöitä, auttajia ja me-hengen luojia löytyy pahimpaankin hätään. Yhdessä tekemällä
edetään, mutta purnaamalla
vellotaan vain paikallaan tai
taannutaan. Ypäjällä ja KantaHämeessä me-henki elää vahvana. Tämä käy varsin hyvin
ilmi kesätapahtumiemme in-

nokkaasta järjestelyhengestä
ja -otteesta.
Seuraavaksi tämä tekemisen meininki tulee valjastaa
elinympäristömme kehittämiseen entistä paremmaksi kunnaksi. Kunnanhallitus on kokouksessaan 8.8. käynnistänyt
edellisessä Ypäjäläisessä mainitsemani kuntastrategiatyön.
Työn ohjausryhmään on valittu edustajat kunnan viranhaltijoista, kunnanhallituksesta
sekä kaikista valtuustoryhmistä. Seuraavaksi ohjausryhmä
kokoontuu ja viitoittaa tien
lopulliselle työlle. Loppuvuoden aikana kuntalaisia, yrittäjiä, työntekijöitämme ja eri
alueellisia yhteisöjä kuullaan
valmistelutyössä.
Työn tarkoitus on tuottaa
kunnan johtamiselle kuntalain
37 §:n mukainen pitkän aikavälin ohjausasiakirja konkreettisine toimintaohjelman
askelmerkkeineen jokaiselle
valtuustokauden vuodelle erikseen. Toimintaohjelma ja talousarvio laaditaan saumattomasti. Kuntastrategian oheen
laaditaan valtuustokaudelle
kunnan markkinointi- ja viestintäsuunnitelma hieman myöhemmin. Tällä tavoin kunta
toteuttaa sekä perustoiminnassaan että markkinointiviestin-

nässään valtuuston päättämiä
suuntaviivoja ja painopisteitä.
Ypäjän kunnan strategia kytkeytyy seutukunnalliseen ja
maakunnalliseen elinvoimastrategiaan. Seutukunnallisen
elinvoimastrategian valmistelu
alkoi kunnanjohtajien työvaliokunnassa 16.8.2017 ja etenee seuraavaksi poliitikkojen
käsittelyyn.
Näillä askelmerkeillä kesätapahtumistamme ja muusta
toiminnastamme tuttu mehenki saadaan hyödynnettyä
Ypäjän ja koko seutukunnan
hyväksi.
Sam Vuorinen
kunnanjohtaja
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Pertun päivät
yhden
kameran läpi
katsottuna
Kotirintamanaisten ja Lottien muistomerkki julkistettiin.

Kulttuuri Puomin kahvio
on tuttu näky Ypäjällä.

Suomenhevoset kuuluu asiaan Ypäjällä.

Helminauha tanssitti ihmisiä torilla

Anna Rajala ja Silja Jaukkari esiintyivät museolla

Koko perheen grilli-illassa makkara maistui.

Kynttilöiden lasku 100vuotiaan Suomen kunniaksi.

Jukka Laine opasti valotyöpajan saloihin

Maa-ja kotitalousnaiset järjestivät kansallispukunäyttelyn.

Ypäjän kunta kiittää kaikkia yhteistyötahoja ja
Pertun päiviin osallistuneita ihmisiä!
– Silja

Perinteiset ikäihmisten mölkky-mestaruuskisat…
…järjestettiin palvelukeskuksen piha-alueella elokuun alussa.
Kisan järjestelyistä vastasivat Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ja
Palvelukeskuksen henkilökunta, joista heille suurkiitos.

Palvelukeskuksen asukkaiden
parhaimmat pelaajat:

Seisten heittäjät: 1.Meeri Kahila, 2. Raili Simola, 3. Sirkka Virtanen
Pyörätuolista heittäjät: 1. Eero Sandell, 2.
Lahja Ahvo, 3. Helmi Niinimaa

Kilpasarjan parhaimpien
heittäjien tulokset:

Naisten sarja: 1. Irma Jalonen, 2. Lempi Tuomonen, 3. Hilkka Mäkilä
Miesten sarja: 1. Rauno Martikainen, 2. Vesa
Ahde, 3. Keijo Leppänen
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Pertun päivät olis taas
hetkeksi taputeltu
Jaahas, se olis taas onnellisesti ohi, Pertun Päivät
meinaan. Tänä vuonna
suurimman haasteen järjestäjille ja järjestelyille
taisi aiheuttaa sade. Pienoista väen katoa saattoi
myös havaita sateisina
päivinä. Karrinpuomissa
jo lähes perinteeksi muodostunut, koneiden hajoaminen kiireisimpään
aikaan, rajoittui tänä
vuonna alkuviikosta hajonneeseen jääkaappiin
ja perjantaina ainoastaan
hieman tökkineeseen Visa Electroniin. Tosin hienoisen lisämausteen lauantaihin toi pieni tulipalo
keittiössä. Ei kai se muuten niin erikoista olisi
ollut, mutta kun samaan
aikaan yrittää ruokkia kai
melkein koko Ypäjän väestöä, niin silloin pienet liekit
muuttuu nopsaan haasteeksi. Noh, pikkuvikoja ja ens
vuonna uudestaan, Pertun Päivät meinaan.
Lasten Discossa torstaina oli kävijäennätys ja kaakao
sateenvarjolla illan kovin juttu!! Torstai-illan terassibileissä (jotka siirrettiinkin sisätiloihin) oli ihmisiä Helsingistä asti, sateesta huolimatta. Huippusiistiä.
Henkilökunta kiittää kovin taas kaikkia, kivaa järjestää kun ihmiset osallistuu. Ja kyllä pieni (oikeammin
suuri) erikoismaininta kuuluu ehdottomasti myös perjantaina useita tunteja sateessa tanssineille sisukkaille.
Kiitos teille!
Lauantaina iltasella ihmiset liikkuivat jo aika runsaslukuisesti, kiitos sään selkiintymisen.
Puomin henkilökunnalla menee pari seuraavaa kuukautta varmaan toipuessa. Tiedossa olis muutama yksityistilaisuus, Hovimuusikko Ilkka sekä Forssalais-duo
Kasper & Marko. Loppuvuodelle kaavailtu isohko
esiintyjä ei toteudu, joten kehittelemme jotain muuta.
Katsotaan tuonnempana…
Omasta puolestani haluan esittää kiitokset kaikille
Pertun Päivien järjestelyihin osallistuneille tahoille,
yhdistyksille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Yhteistyöllä kun nyt vaan saadaan paljon aikaiseksi. Ensi
vuoden Pertun Päiviä suunnitellaan jo, kaikki ideat on
tervetulleita ja joka iikka tervetullut, eli rohkeasti mukaan vaan!
Syysterkut Karrinpuomista, huippukivasta työpaikasta
Virve Saarikoski

Sirpa on vuoden positiivisin!
Vuoden Positiivisin on henkilö, joka voi olla nuori tai
vanha, mies tai nainen, urheilija tai johtaja, opettaja
tai hoitaja. Hänen ammatillaan ei ole väliä, mutta on
tärkeää, että hän on henkilö,
joka voi toimia esikuvana
meille muille, koska:
– hän on osoittanut todellista tahdonvoimaa, sisua ja
ahkeruutta
– hänen saavutuksensa ovat
seutukunnallisesti merkittäviä
– hän auttaa myös muita onnistumaan ja on innostava
ihminen
– hän on pitkäjänteinen tekijä, joka on aina uskonut
asiaansa
Forssan Seudun Nuorkauppakamari julisti Sirpa
Ryypön Forssan seudun
vuoden positiivisimmaksi
4.8.2017. Finaaliin pääsivät
juryn valitsemat viisi ehdokasta, joista yleisö äänesti
suosikkinsa. Äänestyksessä
annettiin 1325 ääntä joista
632 kannattivat Sirpaa positiivisimmaksi henkilöksi
alueella!

Nuorkauppakamari
luonnehtii
yleisöäänestyksen
voittajaa seuraavasti:
”Sirpa on positiivinen energiapakkaus, joka tekee vilpitöntä työtä tuottaakseen
iloa myös muille. Hän tekee aktiivisesti hyväntekeväisyyttä mm. vierailemalla
terapia-alpakoiden kanssa
kehitysvammaisten ja vanhusten palvelutaloissa. Hän
saa hymyn kasvoille seurassaan oleville ja luo positiivista ilmapiiriä missä
tahansa kulkeekin. Sirpa on
palveluhenkinen ja pitkäjänteinen tekijä, joka ryhtyy

Yhteisellä asialla

Positiivisuus asuu Ypäjällä
Kesä tapahtumineen on takana päin. Ypäjälläkin kesään kuului monia tilaisuuksia, joiden järjestämisessä
oli mukana suuri joukko
kuntalaisia sekä kuntamme
järjestöjä ja yrityksiä. Tuoreimmassa muistissa on luonnollisesti Pertunpäivän koko
viikolle jaetut hyvin onnistuneet tapahtumat ja Ypäjän
yö, jotka olivat jälleen kerran
osoitus eri tahojen yhteisestä
ponnistuksesta. Ypäjän yön
avauspuheessa kunnanjohtaja
puhui me-hengestä, joka luo
perustan kaltaisemme pienen kunnan menestykselle ja
hyvinvoinnille. Kirkkoherra
puolestaan totesi Turun tragedian johdosta sunnuntaina
pidetyn hiljaisen hetken alka-

essa että ” … kaikki tarvitsevat toisiaan …”.
Pertunpaivän perinteisiin
kuuluneen Ypäjän Pertun ja
Kertun valinnan kiitospuheessa Kertuksi valittu Sirpa
Ryyppö puhui hersyvään tapaansa vanhan säilyttämisen
ja arvostamisen tärkeydestä.
Myös tämä on asia, joka on
tärkeätä muistaa ja tunnistaa,
jotta pystymme arvostamaan
ja arvioimaan nykyaikaa ja
tulevaisuutta. Sirpa oli jokin aika aikaisemmin valittu
Forssan seudun positiivisimmaksi henkilöksi, mikä on
avokas asia myös Ypäjälle. Sirpa huokui tätä positiivisuutta, jonka toivomme
tartuttavan meihin kaikkiin
ypäjäläisiin. Jo nyt kuiten-

kin voimme sanoa hyvällä
syyllä, että positiivisuus asuu
Ypäjällä. Meidän on kaikkien
katsottava positiivisin mielin
tulevaisuuteen.
Menneen arvostamiseksi
ja perinnetiedon siirtämiseksi
nuorille ja tuleville ypäjäläisille hieno osoitus oli myös
lottien ja kotirintamanaisten
kunniaksi paljastettu muistomerkki Pappilan puistossa.
Tämäkin oli monen eri tahon
yhteinen ponnistus. Huomion
ansaitsee myös Lion klubien perustama leijonapuisto
kaarisillan läheisyyteen joen
rantaan, ”rantabulevardille”.
Tämä kaunis alue ansaitsee
tulevaisuudessa ahkerampaa
käyttöä, ja tulipa ihmisten
kanssa jutellessa Ypäjän yös-

sanoista tekoihin. Hän tekee
kaiken mihin ryhtyy suurella sydänmellä.”

kädessä ihmisestä itsestään.
Mottoni on että puhu muista
ihmisistä paljon hyvää.”

”Positiivisuus on oppimista ja haasteiden ylittämistä.

Jos en hallitse jotakin taitoa,
jonka haluaisin osata, en jää
voivottelemaan osaamattomuuttani, vaan tartun härkää sarvista ja opettelen sen.
Toisaalta positiivisuus on
myös kiitollisuutta. Kukaan
muu ei voi tehdä toisesta
onnellista, vaan onni ja positiivisuus kumpuavat viime

sä esille idea sijoittaa tulevina
vuosina joitakin tapahtumia
joen varrelle, kun tapahtumaa kehitetään. Toisen esille
tullut ajatus uusista Ypäjän
yön tapahtumista oli piknik
– sen paikaksi mainittu rantaalue sopisi hyvin. Pidetään
nämä ajatukset mielessä jo
ensi vuotta ajatellen.
Alkavan syksyn luottamushenkilötyöskentelyä ovat
olleet ensimmäiset lautakuntien kokoontumiset. Seuraavaksi keskeistä työskentelyä
tulee olemaan talousarvion
valmistelu, minkä yhteydessä viemme eteenpäin myös
viime Ypäjäläisessä esiin
nostamaani kunnan strategiatyötä, joka onkin jo nytkähtänyt käyntiin. Strategiassa
laadimme pitkän aikavälin
tavoitteen, mutta tärkeä osa
strategiaa on vuosittainen toimintasuunnitelma.

Luottamushenkilöt saivat
oppia uudistuneesta kuntalaista päivän mittaisessa koulutuksessa elokuun toisena
viikonloppuna. Koulutus ja
hyvä tehtäviin perehtyminen
on avainasemassa, koska
luottamushenkilön tehtävä
on ajaa koko kunnan etua ja
siten huolehtia kunnan talouden vakaudesta.
Kunnanhallitus nimesi
ensimmäisessä kokouksessaan elokuun alussa edustajiaan lautakuntiin pitämään
yhteyttä toimielinten välillä.
Myös Nuorisovaltuusto sai
edustuksensa niin kunnanhallitukseen kuin lautakuntiinkin – näin nuoret pääsevät
suoraan keskusteluyhteyteen
luottamushenkilöiden kanssa heille tärkeissä asioissa.
Lisäksi kunnan ulkopuolisiin
seutu- ja maakunnallisiin elimiin valittiin edustajat.

Vanhusten ”edunvalvontaa” kunnassa hoitaa vanhusneuvosto, joka koostuu
kunnan viranhaltijan ja edustajien lisäksi seurakunnan
diakoniatyön ja vanhusjärjestöjen nimeämistä henkilöistä.
Kunnanhallitus nimesi jäseniksi edustamaan kunnanhallitusta allekirjoittaneen
ja teknisen johtajan Jouko
Käkösen. Seuraavan toimintavuoden teema on ”ikäpolvet yhdessä”, minkä vuoksi
neuvosto esitti oivan toiveen
nuorisovaltuuston edustajana
mukanaolosta vanhusneuvostossa. Tämä tukisi hyvin
myös yhdessä tekemistämme
kunnassa.

Sirpa pohtii oman
positiivisuutensa
taustoista:

Lähteet: Forssan Lehti,
Forssan Nuorkauppakamari
Kuva: L.Puhtimäki

Hyvää alkusyksyä!
Markku Saastamoinen
Kunnanhallituksen
puheenjohtaja

Syyskuu / 2017

7

”Jos keinuu korkealle, voi kasvaa siivet!”

Ypäjä sai oman varhaiskasvatussuunnitelman
pelata päiväkodin tabletteja. Miko haluaisi mennä
huvipuistoon retkelle. Saduttaminen ei poikien mielestä ole yhtään hauskaa.
Poikien ajatukset heijastelevat hyvin uuden varhaiskasvatussuunnitelman
sisältöjä. Leikki on edelleen
tärkeintä, mitä aikuinen voi
lapselle mahdollistaa. Leikillä on merkittävä tehtävä
lasten hyvinvoinnin, oppimisen ja vuorovaikutuksen
edistämisessä. Leikki innostaa lasta ja tuottaa iloa. Samalla lapset oppivat uusia
taitoja. Ypäjä näyttää kiinnostavan myös poikia. Varhaiskasvatussuunnitelmassa
korostetaan paikallisuuden
ja lähialueiden tuntemisen
merkitystä. Kylällä on kiva
käydä kävelyllä tutkimassa ja katselemassa Ypäjää.
Mikon ajatus juoksemisesta
tukee uuden varhaiskasva-

Kuvassa Emmi Reittonen

Suomi siirtyi 1.8.2017 uuteen aikakauteen, kun uudet varhaiskasvatussuunnitelmat astuivat voimaan.
Ypäjän kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittiin työryhmässä, johon
kuuluivat varhaiskasvatusjohtaja Hanna-Leena Sippola, lastentarhanopettajat
Johanna Vapalahti ja Anne-Mari Paloposki, perhepäivähoitaja Anna-Maria
Reittonen sekä vanhempien edustajana Janika Varjorinne-Mäkeläinen. Koko
Ypäjän varhaiskasvatuksen
henkilöstö on osallistunut
opetushallituksen myöntämän rahoituksen voimin
koulutusprosessiin, jossa
pääpaino on ollut pedago-

giikan päivittämisessä. Lisäksi yhteistyökumppaneita
osallistui Vasutyöhön ahkerasti.
Uusi varhaiskasvatussuunnitelma haastaa muuttamaan varhaiskasvatuksen
pedagogiikkaa sekä päiväkodissa että perhepäivähoidossa. Suunnitelma korostaa
leikkiä, laaja-alaisia oppimisen osa-alueita sekä sensitiivistä pedagogiikkaa. Lapsi nähdään arvokkaana ja
osallistuvana yksilönä, jolla
on oikeus oppia ja kehittyä.
Oppimisen polku alkaa jo
varhaiskasvatuksessa.
Varhaiskasvatuksessa
luovutaan tarkoista aikuisten tekemistä viikko-ohjelmista ja toiminnan ideointiin
Kuvassa Janika Varjorinne-Mäkeläinen ja Jarkko.

Kuvassa Miko Harjula ja Valtteri Venäläinen.

ja suunnitteluun osallistuvat
myös lapset. Lapset saavat
liikkua, leikkiä ja lapsista
saa lähteä ääntä. Toimintaa
dokumentoidaan, laatua arvioidaan ja jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Sensitiivisyyttä lisätään lasten kohtaamisessa
ja aikuisen syliä halutaan
tarjota lapselle aikaisempaa
enemmän. Varhaiskasvatuksessa keskeistä on lapsen tarpeisiin vastaaminen,
lapsen kuuleminen, lapsen
kiinnostuksen kohteiden
huomioiminen ja välittävä
huolenpito sekä leikin ja oppimisen mahdollistaminen.
Miko Harjula ja Valtteri Venäläinen ovat kolmevuotiaita ypäjäläisiä poikia.
He ovat Ponien ryhmässä
Heporannan päiväkodissa.
Valtterin mielestä parasta
päiväkodissa on leikki ja
se kun mennään kävelylle. Mikon mielestä parasta
päiväkodissa on juokseminen. Lisäksi Miko haluaisi

tussuunnitelman tavoitteita,
kun lapsille tulee mahdollistaa liikuntaa pitkin päivää
sekä sisällä että ulkona sekä
omaehtoisena että ohjattuna toimintana. Leikistä saa
kuulua ääntä ja liikkuminen
nähdään yhtenä erittäin tärkeänä lapsuuden hyvinvoinnin perustana. Liikuntaa
tulee lisätä varhaiskasvatuspäivään. Päiväkotiin tulee
hankkia tabletteja ja lapsia
tulee ohjata ja kasvattaa
median oikeaan käyttöön.
Huvipuistoonkin voi toivoa
retkiä ja saduttamisesta ei
ole pakko tykätä. Lapsen tulee kuulla ja ottaa huomioon
toiminnan suunnittelussa.
Hyvinvointi ei kuitenkaan
ole sitä, että kaikki toiveet
ja tarpeet on toteutettu vaan
hyvinvointi on sitä, että lasten toiveet otetaan huomioon.
Lasten vanhempia Vasutyöryhmässä edustanut
Janika Varjorinne-Mäkeläinen on kolmen lapsen
äiti Ypäjältä. Hän ajattelee,

että oli erittäin tärkeää, että vasu- prosessiin otettiin
mukaan myös vanhempi.
Vaikka työryhmäläiset ovat
itse vanhempia, rooli on
erilainen kun asiaa havainnoidaan ammattilaisten ja
lasten huoltajien näkökulmasta.
Janika kertoo, että Vasu- ryhmä oli yksimielinen
siinä, että luottamuksellinen
suhde hoitajien ja huoltajien kesken on hyvin tärkeää. Hän toivoo huoltajilta
rohkeutta kertoa perheen
muuttuvista tilanteista, jotta hoitajat voivat käyttää
ammattitaitoaan. Toisaalta
hän toivoo, myös hoitajilta
aktiivista päivittäistä huoltajien kohtaamista. Janika
Varjorinne-Mäkeläinen sanoo, että Vasu- ryhmä oli
innostunut ja motivoitunut
toimimaan lasten parhaaksi
ja asioita mietittiin todel-

la konkreettisella tasolla.
Uudessa suunnitelmassa on
nostettu lasten osallistaminen vahvasti esiin. Lapsia
rohkaistaan vuorovaikutukseen, kriittiseen ajatteluun
ja esittämään omia mielipiteitä. Lasten annetaan välillä
luoda itse sen sijaan, että
annettaisiin valmis ratkaisu.
Erityisen hienoa Janikan
mielestä on Ypäjän oma Sylituoli. Lapset tietävät, että
hoitajan istuessa tuolissa,
hoitaja keskittyy täysin lapsiin ja lapset saavat vapaasti
tulla hoitajan luokse. Hyvää
on myös, että suunnitelman
mukaan huomioidaan lapsen taitoja ja vahvuuksia
henkilökohtaisesti ja koko
ryhmässä.
Tällainen positiivinen ja
kannustava ympäristö vahvistaa lapsen itsetuntoa.
Jokainen on erityisen hyvä
jossain ja kaikki ovat arvokkaita. Toisia arvostava
kohtelu ja sen ”opettaminen” näkyy myös Ypäjällä
tehdyssä Kiusaamisen ehkäisy- suunnitelmassa.
Janika toivoo hoitajilta uskallusta tarttua uusiin
ideoihin, toimintatapoihin
ja työkaluihin, joita varhaiskasvatussuunnitelma tuo
mukanaan.
Emmi Reittonen on
kuusivuotias eskarilainen
ja hän osallistui Vasuprosessiin taiteilemalla vinon
pinon upeita taideteoksia.
Emmi tykkää väreistä ja
luonnon kuvaaminen näyttää olevan Emmille erityisen luontevaa ja helppoa.
Suurkiitokset Emmille!
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Lionseilta levähdys- ja
retkipaikka Loimijoen rantaan
Kurjenkaaren sillan vieressä
voi nyt istahtaa ihailemaan
Loimijoen laakson leppeää
maisemaa. Ypäjän lions clubit
LC Ypäjä ja LC Ypäjä Kate
halusivat antaa ypäjäläisille ja
100-vuotiaalle Suomelle pysyvän lahjan. Ideoinnin jälkeen
toteutettavaksi valittiin jokirannan raitille Leijonapolkulevähdyspaikka penkkeineen,
pöytineen ja istutuksineen. Se
soveltuu niin hetken hengähdykseen kuin pikku eväsretkeenkin.
– Lions-toiminta on usein
jonkin tietyn ryhmän, kuten
koululaisten ja vanhusten, tukemista ja auttamista. Nyt halusimme toteuttaa projektin,
joka palvelee kaikkia ypäjäläisiä. Halusimme myös edistää
Loimijoen virkistyskäyttöä,
kertoo LC Ypäjän viime kauden presidentti Marko Virtanen. Levähdyspaikka toteutettiin lions-hengen mukaisesti
talkoilla. Ensin toimeen tarttui
LC Ypäjä.
– Konkreettinen työ alkoi

Leirin järjesti Katajatalli ja Ypäjän kunta

Ypäjän Yllätys juoksu
TULOKSIA
Miehet 8.5 km J 1) Heikki
Sorvoja PöytUrh 34.39, 2) Timo
Pyykkö HSKY +0.40, 3) Sergey
Frolov Ypäjä +0.46, 4) Osmo
Hongisto LoimJankk +0.51, 5)
Pekka Leppänen Mell +1.00, 6)
Markku Virta LoimLeisk +1.05,
7) Mikke Sarajärvi +2.24, 8)
Tommi Mero Tals +2.47, 9)
Mikko Yli-Jaukkari LoimLeisk
+2.55, 10) Marko Alin Säkylä
+4.49, 11) Timo Syrjälä SomernVeik +5.27, 12) Jukka Laaksonen Ypäjä +5.51, 13) Seppo Kivistö LoimLeisk +9.26, 14) Vesa
Parikka Ypäjäseur +11.50, 15)
Jorma Tiiri LoimLeisk +14.34,
16) Ruusiala Risto Ypäjä +14.52,
17) Veli-Pekka Kemppainen
Evenjuoks +15.14.
Naiset 8.5 km J 1) Aino Lahti
Forss 48.06, 2) Marjo Saarenmaa Forsspuist +1.44, 3) Susanna Romu Ypäjä +5.16, 4) Niina
Salo Evenjuoks +7.06, Tytöt 15
vuotta 2.3 km J 1) Katri Veikko-

Suuri kiitos kaikille niin
näyttelyssä käyneille
kuin pukunsa sinne
lainanneille.
Näyttelyyn tutustui
n. 110 henkilöä.
Ypäjän eteläiset maaja kotitalousnaiset

la SomernVeik 11.27, 2) Riikka
Vuorentausta YpäjänYllät +1.00,
Tytöt 13 vuotta 2.3 km J 1)
Veera Vuorentausta YpäjänYllät
12.31.
Pojat 11 vuotta 2.3 km J 1) Teemu Lehtilä AlastUrh 11.40, 2)
Tapio Vuorentausta YpäjänYllät
+1.18, 3) Nikolai Frolov Ypäjä
+4.16, 4) Topi Alin SäkylänUrh
+5.07.
Tytöt 11 vuotta 2.3 km J 1) Milja Alin SäkylänUrh 16.59.

Kunto- / hölkkäsarja 4.8 km
J 1) Petri Tattinen AlastUrh
20.36, 2) Juha-Pekka Vaha SomerEsa +0.44, 3) Anssi Sirviö
YpäjäYllät +3.52, 4) Annika
Määttänen YpäjänYllät +5.44, 5)
Minna Lehtilä AlastUrh +9.57,
6) Päivi Paija YpäjänYllät
+11.25, 7) Hannu Paija YpäjänYllät +11.54, 8) Elina Hirvonen
Ypäjä +12.46, 9) Merja Rautiainen Ypäjä +12.50.

viime keväänä, kun aloitimme kävelytien ja rannan pusikoiden ja puiden raivaamisen.
Ypäjän kunta osallistui myös
raivaukseen ja puiston pohjatöihin. Kesäkuussa paikalle
tuotiin betonipalkit, joihin kalusteet kiinnitettiin, Virtanen
kertoo. Sen jälkeen tuli LC
Ypäjä Katen vuoro. Istutustöihin naiset pääsivät heinäkuussa. Alueella on kasvamassa
pensasruusuja, rinneangervoja,
pikkukeijuangervoja ja katajia.
Levähdyspaikan kustannukset ovat hieman vaille 3000 euroa. Lisäksi tulevat klubilaisten
talkootunnit, kunnan ja Plastiset oy:n panos pohjatöissä.
Leijonapolku on osa niin
ikään 100-vuotiaan Lions Club
Internationalin kansainvälistä
perintöprojektien ketjua. Lions
Club International on maailman suurin palveluklubijärjestö. Sen 1,4 miljoonaa jäsentä
yli 46 000 klubissa yli 200
maassa ja maantieteellisellä
alueella palvelevat paikkakuntia eri puolilla maailmaa.

Pajat ja pellot kiinnostivat
yli sataa suunnistajaa
Pertun Päivien sunnuntaina
järjestetty Kulttuuri Puomin
autosuunnistus oli yleisömenestys, osaltaan suosiollisen
sään myötä, mutta ennen kaikkea erittäin mielenkiintoisten
rastipisteiden ansioista.
Köllin Mulleilla vieraili
170 ihmistä, joista osa oli tullut suunnistuksen innoittamina, osa taas maatilan omaan
mainostukseen tarttuneina.
Iina ja Petri Närvänen totesivat, että suunnistus toimi hyvänä motivaattorina järjestää
jo pitkään ajatuksen tasolla
pyörineen avoimien ovien tapahtuman.
Tomi Tuuran lammastilalla
oli kävijöitä tasaisesti pitkin
päivää. Yksin ei tarvinnut olla
ja aika kului nopeasti, vaikka
Tomi olikin varautunut, että
päivästä saattaa tulla pitkä.
Hän kehui myös kävijöitä uteliaasta asenteesta.
– Melkein kaikki kyselivät
jotakin. Ei tässä käynyt kuin
ihan pari sellaista porukkaa,
jotka kävivät vain ottamassa
leiman korttiinsa ja jatkoivat
matkaa.
Työpaja Vieterissä oltiin
niin ikään tyytyväisiä. Rätti

Kitistä lähti tavaraa kävijöiden
mukaan. Sekä työpajaohjaaja
Kirsi Sainio että kävijät jakoivat saman ajatuksen:
– Tämä oli hyvä tilaisuus
tuoda toimintaamme tutuksi,
koska aika, jolloin ihmiset
voivat täällä arkisin vierailla,
on niin rajallinen.
Luonnonvarakeskuksen
peltoa halkovaa polkua pitkin
Lavansuon lintutornille vaelsi
tornilla päivystäneiden Teija
Hämäläisen ja Pekka Virtasen
mukaan ilahduttavan paljon
lapsia. Lounais-Hämeen Lintuharrastajat esittelivät maisemaa kiikarin läpi, jos tornin
huipulle uskalsi kavuta. Leiman sai rastilta, vaikka ylös ei
olisikaan kiivennyt.
Tmi Kiesimestareilla tarjoiltiin lättyjä, mutta taikina
loppuikin auttamatta kesken,
koska väkeä oli paljon odotettua enemmän liikenteessä. Pajalla pääsi vuodelta 1887 peräisin olevien kiesien kyytiin.
Pablo-hevonen veti ja Minna
Moilanen ohjasti kärryjä.
JL Raskastekniikassa kävi
90 vierailijaa. Monelle yrityksen toiminta oli vierasta, vaikka Raskastekniikan ilmoituk-

sen ovat nähneet Ypäjäläisen
etusivulla valtaosa lukijoista.
Jarno antoi autosuunnistuksen palkinnoksi t-paitojen
ja lippisten lisäksi 200 euron lahjakortin. Se ojennettiin
palkintojenjaossa seurueelle,
joka oli kirjannut rastikorttiinsa ylimääräisen bonusrastin:
”Kohteiden 7 ja 6 välissä autonkorjauspiste klo 13.47”.
Köllin Pajalla, Ypäjän Vehnämyllyllä ja Honkalan tilalla
niin ikään riitti kävijöitä.
– Jonkin aikaa oli oikein
ryysis. Nämä tilat eivät ole kovin isot, koska aseiden kanssa työskenteleminen ei vaadi
isoa hallia, aseverstas Köllin
Pajan Sakari Toivonen kertoi.
Palkintojenjako suoritettiin
kotiseutumuseolla. Palkintoja
lahjoittivat Ypäjän Vehnämylly, Karrinpuomi, JL Raskastekniikka, kirjasto ja Kiesimestarit.
Hauskimman seurueen palkinnon saivat Kleinbussilla
suunnistaneet Säästöpankin
SP-autotytöt, potkukelkan ja
sukset Kadetin katolle köyttäneet Heikkilän ja Kujalan
tiimi sekä Ypäjän lippua korkealla (kirjaimellisesti) pitä-

nyt Team Hevosvoimaopisto
(Mika ja Kati) bemareineen ja
stetsoneineen.
Eniten kohteita keränneiden sarjassa palkinnot ratkoi
arpa, koska ilahduttavan moni oli kerännyt kaikki leimat
bonusrasteja (kotiseutumuseo
sekä kotirintamanaisten ja lottien muistokivi) myöten. Palkinnoille pääsivät muun muassa Leila, joka oli pukeutunut karjakoksi, sekä JoPoBo,
Jokioisten Polkevat Bongaajat
Alma ja Jaakko.
– Yhden miehen kanssa
olemme olleet monella rastilla samaan aikaan. Pyörällä
pääsee rastilta toiselle lähes
yhtä nopeasti kuin autolla, Alma totesi viimeisellä rastilla
Hyrsynkulmalla, jossa JoPoBo piti taktiikkapalaverin ja
totesi, että kun kerran leikkiin
on lähdetty, niin poljetaan nyt
vielä Kotiseutumuseolle palkintojenjakoon, jotta saadaan
leima kaikkiin ruutuihin.
Pisimpään reitillä viihtyi
Jukka Mattila, jonka kierros
kesti viiden tunnin maksimiajasta 4 tuntia 52 minuuttia.
Katriina Reijonen

Autosuunnistus kuvat
Vaikka Heikkilän ja
Kujalan tiimi joutui
pysähtymään ylimääräiselle rastipisteelle
autonhuoltotehtäviin,
kesti Kadetti suunnistuksen, eikä seurueen
tarvinnut jatkaa matkaa potkukelkalla.

Tomi Tuuran luomulampaat saivat päivän aikana paljon
rapsutuksia.

Hevosvoimaopisto-tiimi liputti Ypäjän ja 100-vuotiaan
Suomen puolesta. Ypäjän lippu on tuttu näky myös
Kalajoen Bimmerpartyissa.
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Opistosta rytmiä elämään!

YPÄJÄN KIRJASTON
UUTUUSLUETTELO
6 Käsityö

Etula, Kirsi: Mekkotehdas aikuisille

7 Taiteet

Ypäjä –Kruunun ratsuja ja valtion työjuhtia

Aikuisten kaunokirjallisuus

84 Kertomakirjallisuus
(J = jännitys, E = eräkirjat,
SF = fantasia/scifi, R = rakkaus,
S = sota, NOV = novellit)
Annala, Marko: Värityskirja
Grebe, Camilla: Kun jää pettää
alta(J)
Haapanen, Atso: Syvärin sissit (S)
Huhtala, Jussi: Ukkosenjohdatin
Kytömäki, Anni: Kivitasku
Lehtola, Laura: Takapenkki
Lehtolainen, Leena: Viattomuuden loppu (J)
Petterson, Lars: Kaamosmurhat (J)
Seeck, Max: Mefiston kosketus (J)
Stanberg, Mats: Hoivakoti(J)
Tremayne, S. K. : Tulilapsi(J)

Lasten ja nuorten
tietokirjallisuus

Frith, Alex: 100 asiaa avaruudesta

Otanta lukuvuoden 2017-2018 tarjonnasta Ypäjällä:

830112

Eternell Hagen, Eva: Ensimmäinen ponikirjani

Ypäjänkylän Seuraintalo, Ypäjänkyläntie 842
Terhi Ryösä
16 t sl, 16 t kl, Kurssimaksu 50,00 €

Lasten ja nuorten
kaunokirjallisuus

(H=hevoskirja, SF=scifi ja
fantasia, K=kauhu,
NA=nuorille aikuisille)
Ala-Harja, Riikka: Kahden maan
Ebba
Anrell, Lasse: Zlatan on tähti
Bourne, Holly: Mikä kaikki voi
mennä pieleen?(NA)
Hagström, Tulla: Petran poni(H)
Kallioniemi, Tuula:Räppiä ja
rettelöitä
Kohonen, Laila: Miehuuskoe
Maas, Sarah J: Thorne of glass :
lasipalatsi (SF)
Nathanso, Jeff: Salazarin kosto
Nopola, Sinikka: Risto Räppääjä
ja väärä Vincent
Parvela, Timo: Ella ja kaverit
matkalla jamboreelle
Parvela, Timo: Maukan ja Väykän hyvä päivä
Stanton, Andy: Herra Gummi ja
salapiilo
Vesirokkoa vihanneshyllyssä:
parhaat koululaisvitsit 2017
www.lounakirjastot.fi

830103

Ypäjän kunta ja Katajatalli järjestävät 16.–17.9.2017
tehokkaan kuuden tunnin tutustumisen
Working Equitationiin.
Leirillä hevosten kanssa tarkoitus harjoitella lajin erilaisia tehtäviä, joilla saa taas uutta näkökulmaa hevosharrastamiseen.
Lisää tietoja lajista http://www.wefi.fi/
Leiri sisältää molempina päivinä 1,5 h käytännön harjoittelua
ratsain ja lisäksi teoria.
Leirin aloitus kello 10 ja päivä päättyy kello 13. Ei ruokailua.
Hinta 50 euroa/leiriläinen.
Ilmoittautumiset ja kyselyt Nuorisotyöntekijä
Silja Haavistolle silja.haavisto@ypaja.fi/ 040 7660486.
Leiri toteutetaan, mikäli saamme vähintään 5 ilmoittautunutta.

CIRCUIT

Kartanon koulu, liikuntasali, Varsanojantie 97
Kaarina Tammi
12 t sl, 12 t kl, Kurssimaksu 42,00 €

ti 16.30-17.15
12.9.-28.11.2017
9.1.-3.4.2018

Erilaisia kiertoharjoitteluja sisältävä tunti. Lämmittely, lihaskunto sekä venyttely. Sopii
kaikenikäisille, sillä tehon pystyt säätelemään itse. Huom. Talviloma viikolla 9.

LUOVAN KIRJOITTAMISEN
VERKKOKURSSI

130201

Minna Autio (kirjailija, toimittaja, kirjoittajaohjaaja)
16 t sl, 16 t kl, Kurssimaksu 50,00 €
Ilmoittautuminen 11.9.2017 mennessä

18.9.-4.12.2017
15.1.-9.4.2018
Enintään 12 opiskelijaa

Kirjoittamisen verkkokurssilla saat tietoa kirjoittamisen osa-alueista ja palautetta
teksteistäsi. Osallistuminen on helppoa omalta koneelta, vaikka keittiön pöydän ääressä.
Kokoonnumme muutaman kerran juttelemaan myös verkkopuheluna, joihin osallistuminen
on vapaaehtoista.

120700

ESPANJAN KIELI - ALKEET

Ypäjänkylän Seuraintalo, Ypäjänkyläntie 842
Lucia Blasco
20 t sl, 20 t kl, Kurssimaksu 50,00 €

Elämä lapselle -konsertti
ESPOON METRO-AREENALLA

10–16 vuotiaille Katajatallilla

ke 16.30-17.30
6.9.-29.11.2017
10.1.-4.4.2018

Seisten tehtävä, rauhallinen, monipuolinen harjoitus ylläpitää kuntoa ja parantaa kehon
liikkuvuutta. Sopii kaikenikäisille ja kuntoisille! Huom. Talviloma viikolla 9.

13.9.2017

Working Equitation
viikonloppuleiri

ASAHI-TERVEYSLIIKUNTAA

JVG, Robin, Isac Elliot, Nikke Ankara, Alex
Mattson, Antti Tuisku, Ellinoora, Mikael Gabriel
…esiintyjäkaarti täydentyy kesän aikana.

Lähtö:

Ypäjä (Salen piha) klo 15.40
Humppila (Seurojentalon piha) 15.40
Tammela (Koulukeskus) klo 16.20

Konsertti alkaa klo 19.00.
Takaisin ollaan puolen yön aikaan
sillä konsertti loppuu klo 22.
Hinta: 37,00 €
sis. kuljetuksen ja lipun kentälle.
Alakoululaisille täysi-ikäinen
huoltaja mukaan.
SITOVAT ilmoittautumiset:
Humppila: Sofia Vuorinen: 050 362 9166
Tammela: Maria Valta puh. 050 337 0173.
Ypäjä: Maija Kemppainen puh. 050 574 7732.

!Hola! Tervetuloa opiskelemaan espanjaa, Kurssilla opit kielen alkeita, kulttuuria,
kielioppia ja fraaseja espanjaa äidinkielenään puhuvan opettajan johdolla. Opetuskielenä
on enimmäkseen englanti (opettaja puhuu vähän suomea). Oppimateriaalista sovitaan
kurssin alkaessa.

ATK-ALKEET

340104
Kartanon koulu, atk-luokka, Varsanojantie 97
Esa Virta
36 t sl, Kurssimaksu 50,00 € Ilmoittautuminen
15.9.2017 mennessä
110318

ke 18.00-20.15
20.9.-13.12.2017
Enintään 12 opiskelijaa

SAVESTA KERAMIIKAKSI (omakustannekurssi)

Kartanon koulu,
ke 18.00-20.15
20.9.valmistus 3t, 4.10.valmistus
kuvataideluokka, Varsanojantie 97
Pirjo Salo
3t, 25.10.lasitus 3t
9 t sl, Kurssimaksu 39,00 € + Polttomaksu
5€
Enintään 10 opiskelijaa
Ilmoittautuminen 13.9.2017 mennessä
Kaunista kotiasi ja puutarhaasi itse tehdyillä keramiikkatuotteilla. Työt tehdään helpoilla
käsinrakennustekniikoilla ja lasitetaan. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että aiemmin
keramiikkaa harrastaneille. Työvälineet saat opettajalta. Savet ym. materiaalit maksetaan
erikseen.

110446

OMMELLAAN RYIJY

Vanha pappila, Perttulantieltä,
Joka toinen viikko ke 18.00-20.15
20.9.-29.11.2017
koulun kohdalla kyltti Vanha pappila
Tiina Salmi
10.1.-11.4.2018
12 t sl, 12 t kl, Kurssimaksu 42,00 €
Enintään 12 opiskelijaa
Kiinnostaako omatekoinen arvotekstiili? Tule suunnittelemaan ja valmistamaan oma
pikkuryijy tai ryijysarja ommellen. Suunnittelu voi lähteä esim. perintöryijyn
yksityiskohdasta tai lempimaiseman valokuvasta. Valmistuksen saloihin voit tutustua
myös valmiin tarvikepaketin avulla. Opetellaan nukkien värisuunnittelua, ompelutekniikka
ja ryijyn viimeistelyleikkaus, joka on hyödyllinen taito myös ryijyn huollossa.
120302

ENGLISH CAFÉ

Veteraanitupa, Perttulantie
ti 14.30-16.00
26.9.-21.11.2017
Richard Conway
16 t sl, Kurssimaksu 37,00 €
Come and practice your conversational English over coffee and biscuits. Forget the stress
of formal teaching and the traditional classroom structure that may hold you back. Let your
conversation flow naturally as if you were with friends in a café.
130200

Kirjettä ei lähetetä
ilmoittautuneille.
Paikkoja rajoitetusti.

RUNOPAJA
130200 RUNOPAJA
Kartanon
koulu, Varsanojantie 97

Syyslomaretki
Helsinkiin
18.10.2017

Ensin tutustumme Fazeriin hauskalla ja
inspiroivalla tavalla – kaikilla viidellä aistilla.
Tämän jälkeen lähdemme tuulettamaan aisteja
Linnanmäen Valokarnevaaleihin.
Valokarnevaaleissa esiintyy Evelina.
Alakouluikäisille täysi-ikäinen huoltaja mukaan.

Hinta alle 18v 18€ ja aikuiset 22€, hinta sisältää
kuljetuksen sekä lipun Fazerille.
Liput ja rannekkeet Lintsille jokainen ostaa itse.
Lähtö:
Klo 11:00 Humppila Seurojentalo
Klo 11:20 Ypäjä Pysäkin paikka
Klo 11:40 Jokioinen S-market
Klo 12:05 Tammela Koulukeskus

ke 18.00-19.30
20.9.-29.11.2017
17.1.-28.3.2018

Sitovat ilmoittautumiset
3.10.2017 mennessä:
Humppila Maarit 050 362 9166
Ypäjä Maija
050 574 7732
Jokioinen Roope 050 5925867
Tammela: Maria 050 3370173

Joka toinen viikko ti 18.00-19.30
Minna Autio
26.9.-21.11.2017
10
t
sl,
Kurssimaksu
26,00
€
Enintään
opiskelijaa
Kartanon koulu, Varsanojantie 97
Joka toinen
viikko 12
ti 18.00-19.30
Tule runopajaan
kuulemaan ja kirjoittamaan runoja. Rauhallisen hämyisessä
runokylvyssä
26.9.-21.11.2017
Minna
Autio
voit
runouden kuuntelemisesta,
neuletyö, sivellin tai kynä Enintään
kädessä, ja12sitten
10 t nauttia
sl, Kurssimaksu
26,00 €
opiskelijaa
Tule runopajaan
ja Kurssilla
kirjoittamaan
runoja.opetusta,
Rauhallisen
hämyisessä
päästäänkin
itse kuulemaan
kirjoittamaan.
on tarjolla
inspiraatiota
ja runokylvyssä
neuletyö,soveltuvat
sivellin taisekä
kynäuusille
kädessä,
ja sitten että
voit nauttia runouden
kirjoitustehtäviä
runonkuuntelemisesta,
kirjoittamiseen. Tehtävät
harrastajille
päästäänkin
itse kirjoittamaan.
on tarjolla
opetusta,
inspiraatiota
ja läpi, tämä
kokeneille
runokonkareille.
Jos Kurssilla
haluat nähdä
maailman
lyyristen
silmälasien
kirjoitustehtäviä
kirjoittamiseen. Tehtävät soveltuvat sekä uusille harrastajille että
kurssi
on sinulle.runon
Tervetuloa!
kokeneille runokonkareille. Jos haluat nähdä maailman lyyristen silmälasien läpi, tämä
kurssi on sinulle. Tervetuloa!

ASKARTELUMASSOJEN
MAHDOLLISUUDET
119807 ASKARTELUMASSOJEN
MAHDOLLISUUDET
Vanha
pappila, Perttulantieltä, koulun kohdalla kyltti
119807

pe 18.00- 21.00
Vanha pappila
la 11.00-15.00
Maire
29.9.-7.10.2017
VanhaSeutu
pappila, Perttulantieltä, koulun kohdalla kyltti
pe
18.00- 21.00
18
t sl, pappila
Kurssimaksu 37,00 € Ilmoittautuminen
Enintään 10
opiskelijaa
la 11.00-15.00
Vanha
22.9.2017
mennessä
Maire Seutu
29.9.-7.10.2017
Kurssilla
tutustutaan
erilaisiin
askartelumassoihin
(mm.
Gernit
ja
Fimo),
valmistetaan
18 t sl, Kurssimaksu 37,00 € Ilmoittautuminen
Enintään 10 opiskelijaa
koruja
jne. mennessä
Jokaisella on mahdollisuus olla luova. Materiaaleja koruja varten voi ostaa
22.9.2017
Kurssillaopettajalta.
tutustutaanTervetuloa
erilaisiin askartelumassoihin
(mm.yksilöllisiä
Gernit ja Fimo),
kurssin
kurssille valmistamaan
koruja. valmistetaan
Kurssipäivät pe-la
koruja jne.jaJokaisella
on mahdollisuus olla luova. Materiaaleja koruja varten voi ostaa
29.-30.9.
pe-la 6.-7.10.
kurssin opettajalta. Tervetuloa kurssille valmistamaan yksilöllisiä koruja. Kurssipäivät pe-la
29.-30.9. ja pe-la 6.-7.10.

Ypäjän Yön arvonnassa Veteraanituvalla onnetar suosi seuraavia henkilöitä:
Opiston työkausimaksun lukuvuodelle 2017-2018 voitti Anne Touru
Ypäjän
Yön arvonnassa Veteraanituvalla
onnetar suosi
seuraaviakahdelle
henkilöitä:
Opistolaisyhdistyksen
järjestämän kotimaanretken
2017-2018
Opiston työkausimaksun
lukuvuodelle
2017-2018
hengelle
voitti Jenni
Liuski voitti Anne Touru
Opistolaisyhdistyksen
järjestämän
kotimaanretken
2017-2018
kahdelle
Onnea voittajille ja
kiitos kaikille
Veteraanituvalla
vierailleille!
hengelle voitti Jenni Liuski
Onnea voittajille ja kiitos kaikille Veteraanituvalla vierailleille!

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO
p. 03-4182 7402
www.jokioinen.fi
jokilaanin.kansalaisopisto@jokioinen.fi
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SYYSTORI

Ypäjänkylän Maa- ja
Kotitalousnaiset

YPÄJÄNKYLÄN SEURAINTALOLLA
SUNNUNTAINA 24.09.2017 klo 13–15

SYYSKUUN TOIMINTAA

Sadekaan ei haittaa, koska tori on sisätiloissa
Myyntiin tulossa:
Leivonnaisia

Käsitöitä

Sieniretki lauantaina 9.9 klo 10.00. Kokoontuminen
Seuraintalolla

Syksyn
satoa

Tupailta torstaina 21.9 klo 18.00 Kutomakamarissa.
Tervetuloa

TARINATUPA Veteraanituvalla perjantaisin 22.9.,
20.1.0, 24.11. ja 15.12. klo 13.00.
PÄIVÄPIIRI tiistaina 12.9 kello 13.00.
NAISTEN PIIRI tiistaina 19.9 kello 13.00.

Varaathan pöytäsi viimeistään 22.09. mennessä.
Pöytävuokra 3€.
Pöytävaraukset Pirkolta puh 050 4682588

Tervetuloa kaikki mukaan piireihin, olitpa sitten jäsen tai et.

Puffetista kahvit makoisien kastettavien kera.
Ja pihalla makkaragrillistä suolapalaa.

Ypäjän eteläiset

Tervetuloa tekemään onnistuneita ostoksia ja nauttimaan
hyvästä seurasta sekä kokeilemaan arpaonneasi.

VUOSIKOKOUS

Veteraanituvalla 18. syyskuuta klo 19.00. Esillä sääntömääräiset asiat. Kello 18.00 kokoontuu johtokunta. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
************************************************

PILVENMÄEN HEVOSTAPAHTUMA

Pilvenmäellä järjestetään 30.9. klo 10.30 alkaen
koko perheen hevostapahtuma. Hevosen käyttöä esitellään erilaisin näytöksin, historiasta nykypäivään.
Kouluratsastusta ja esteitä. Kuinka lujaa eri hevoset
pääsevät? Ponin harjausta ja maalausta, ratsastamaan
ja kärryjen kyytiin pääsee myös. Kuinka hevonen valjastetaan tai kengitetään?
Tervetuloa maksuttomaan tapahtumaan!
Lisätietoja hippolis.fi ja pilvenmaki.fi

TEATTERIRETKI

Lähdemme Forssan teatteriin keskiviikkona 18. lokakuuta
katsomaan esitystä AXEL JA EMILET. Lähtö OP:n parkkipaikalta
klo 18.15 kimppakyydein. Väliajalla tarjoamme kahvit. Sitovat
ilmoittautumiset maanantaina 18. syyskuuta mennessä Tuija
Vaittiselle puh. 0400 538 515 tekstiviestein tai soita iltaisin.
Lipun hinta: aikuiset 20 €, eläkeläiset/opiskelijat/lapset 18 €.

Tapahtuman järjestävät
Lounais-Hämeen hevoset
kutsuvat -hanke/Hippolis ja
Forssan seudun Hippos
yhdessä alueen hevosyrittäjien ja -seurojen kanssa

Axel ja Emiliet
1867 syksyllä Axel Wilhelm Wahren palaa Euroopasta taas
kerran kotiin Forssaan. Suuret nälkävuodet koettelevat hänen
uutta kotimaataan Suomea, mutta perhe-elämä kukoistaa
lastenlasten muodossa.
Tulevan suurliike- ja teollisuusmiehen arki on värikästä, uutta
luovaa ja vaativaa. Sisar Emilie Tukholmasta on tullut vierailulle, josta arki saa lisäväriä. Axelin elämän jokaisesta viikosta voisi kirjoittaa näytelmän. Pertti Munck on kirjoittanut
Forssan Teatterille tarinan muutamasta syksyisestä päivästä
150 vuotta sitten ja hän on kokenut ne työntäyteisyydestään
huolimatta erittäin kiehtoviksi.
Noista ajoista alkoi Forssan tunnettavuus sekä Suomen suurruhtinaskunnassa että laajasti Wahrenin hyvin tuntemassa
Euroopassa. Silloin kirjoitettiin merkittävä osa suomalaista
tekstiilihistoriaa ja Wahrenin suvun vaiheita, jota vivahdutti
voimakkaasti myös rouva Emilie Wahren os Klebek.
Tällä näytelmällä Forssan Teatteri juhlistaa 100 vuotiasta
Suomea.
************************************************
AGENTS -musikaali/komedia lauantaina 18. marraskuuta Tampereen Työväenteatterissa. matan järjestää Ypäjän Eteläinen
maamiesseura ja Ypäjän eteläiset maa- ja kotitalousnaiset.
varaa vapaa ilta.
Huom! Seuraa ilmoittelua lokakuun Ypäjäläisessä.

Ypäjän Yrittäjät ry
tarjoaa jäsenilleen aamupalan yrittäjän päivänä ti 5.9.
Paijan maatilamajoituksella klo 7.30–9.00. Tervetuloa!


Kulttuuri Puomi ry järjestää Joulumarkkinat
Ypäjän Pertunkaaressa la 2.12.2017 klo 11-15

Pieni pöytä 15€
Iso pöytä
25€



Varaukset iltaisin 1.11.2017 mennessä

050 5595 927

tai

ideaticket.fi

Pe 29.9. klo 18.30 alkaen
Kuusjoenkulman kyläyhdistyksen
TUNNELMALLINEN
VENETSIALAINEN KARAOKEILTA
(karaokeisäntä Paavo Hakamäki)
Tarjolla pizzaa, grillimakkaraa ym.
pientä maksua vastaan. Sauna lämmin. Tervetuloa!

P.S. Avantosaunan lämmitys alkaa marraskuun alusta sunnuntaisin.

Tapahtuman järjestää Ypäjänkylän kyläyhdistys ry.

Ennakkovaraushinnat:

Sitovat
ilmoittautumiset
tekstiviestillä
0445782771/
Hämäläinen

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Kirppistavaraa ym . . .

Koko perheen suurtapahtumassa
paljon kaikkea ohjelmaa!

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



Joulukukka- &
sukkakeräys tulee taas

Yleisön pyynnöstä ilmoitamme nyt etukäteen
keräyksestä, että jäisi enemmän aikaa kutoa. Lisää tietoa keräyksestä tuonnempana.

Ypäjän Kotiseutuyhdistys
Onnittelee vuoden 2017
Kerttua Sirpa Ryyppöä ja Perttua Matti Äijälää
Ja kiittää kotiseudun edistyksen ja kehityksen sekä
arvokkaasta vanhan kulttuurin puolesta tehdystä työstä.

Ypäjän Karjalaisseura ry

TIEDOTTAA

Uutuuksia tarjolla lahjaksi tai ajanvietteeksi:
”Matka Karjalaan” lautapelin avulla tutustut Karjalan
pitäjiin uudella tavalla (Afrikan tähden tyylinen peli) 25 €.
”Ko tul se sota” Lauri Kanteen 3-osainen Soittolan
kylästä kertova kirja nyt yksissä kansissa 25 €
Näin Muolaa jäi elämään -kirja 35 €, valittiin vuoden
2016 parhaaksi karjalaiseksi pitäjäkirjaksi.
Peliä ja kirjoja saatavana Ypäjän Karjalaisseuralta/
Pekka Moisander puh. 0400 260949.

Luo Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:lle myyntituoteidea 24.11.2017 mennessä!
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry
etsii itselleen omaa tuotetta myyntiin.
Vaatimuksina tuotteelle on ennen kaikkea luovuus,
kekseliäisyys, ainutlaatuisuus ja tuotteen
valmistuskustannukset ovat kohtuulliset!
Tärkeää on myös, että tuote kuvastaa yhdistyksen
toimintaa ja toiminta-aluetta.
Huomioi myös tuoteen pakkaus: kokonaisuus ja että se on
helppo kuljettaa!
Toimita idealuonnos ja 1 mallikappale tuotteesta
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n toimistolle :
pe 24.11.2017 klo 12.00 mennessä.
Ideoista valitaan vähintään 1 tuote tuotettavaksi
yhdistyksen myyntiin. Kisan voittajalle maksetaan 500 €.
Huom. Yhdistyksellä on oikeus muokata
tuoteideaa tarpeidensa mukaan!
Lähetä tuoteideasi postitse tai tuo toimistolle 24.11.2017 mennessä osoitteeseen:
Saksankatu 1, 30100 Forssa.
Lisää tietoa tuoteideakisasta saa sähköpostilla toimisto@kuvio.org
Tuoteideakilpailun voittaja julkaistaan joulukuussa 2017!
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Yhteystiedot
Huom! Laskutukseen, bingoon, kuntosalin avaintunnisteisiin
sekä käyttöoikeuksiin liittyvät yhteydenotot
045 235 6212 tai toimisto@ypajanyllatys.fi
Liikuntavastaava
Mirka KaunistoͲVuorentausta/Riikka Lähdemäki

liikuntavastaava@ypajanyllatys.fi

Kiinteistövastaava Tapio Ahonen

kiinteistovastaava@ypajanyllatys.fi

Bingovastaava  

bingovastaava@ypajanyllatys.fi

Taloudenhoitaja 

taloudenhoitaja@ypajanyllatys.fi

Mediavastaava Virve Saarikoski mediavastaava@ypajanyllatys.fi
Lentopallojaoston Pj. Anu Poso 

lentopallojaosto@ypajanyllatys.fi

Hallituksen Pj. Keijo Vuorentausta puheenjohtaja@ypajanyllatys.fi

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

Keilaryhmä

2017–2018
Loimaan keilahallilla keskiviikkoisin klo 13–14
alkaen 6.9.2017, kulkeminen omin kyydein.
Kunta maksaa puolet ratamaksusta ja loppuosa jaetaan kävijöiden kesken + kenkävuokra 1€
Maksu määräytyy käymiesi kertojen perusteella.
Ilmoittautumiset (nimi, osoite, puh ja sotu)
riina.levander@ypaja.fi tai 050-4339002

Kuntosali kuntalaisten vapaassa käytössä tiistaisin 5.9.
2017 alkaen klo 18–20 hevosopiston vitostallin vintillä,
paikalla valvoja. Tervetuloa!!

Matalan kynnyksen liikuntaa torstaisin klo. 9.30–
10.30
Tarkoitettu vähän tai ei ollenkaan liikuntaa harrastaville aikuisille. Ilmainen!
aihe
paikka
7.9. kävelylenkki
Pertunkaari
14.9. polkupyöräily
kirjasto
21.9. golf
golfkenttä
28.9. pesäpallo
Pertunkaari
5.10. sauvakävely
kirjasto
12.10. koripallo
Pertunkaari
vk 42 omatoimiliikuntaa syysloma
Muutokset ohjelmaan sallittu.
Lisätietoja Riina Levander 050-4339002
Liikuntatoimi

Futsal-kerho

Keskiviikkoisin klo 15 – 16
Pertunkaaressa

Haavin aukioloajat syksyllä:
Keskiviikkoisin:
Klo 17 – 20 K-13 Haavi

5.9.2017 alkaen 3. – 6. luokkalaisille
Lisätietoja:
Nuoriso-ohjaaja Maijalta 0505747732

Torstaisin:
Klo 14:30 – 17 Vanut
Klo 17 – 20 K-13 Haavi

Parittomien viikkojen lauantait:
Klo 17 – 22 K-13 Haavi
PORUKALLA KUNTOON –
Pienryhmävalmennus

KAVERIVALMENNUS

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

Nauttia raikkaasta ilmasta?
Muuttaa elämäntapojasi ja voida hyvin?

Tämä on juuri sinulle tarkoitettu.
3 kk intensiivinen pienryhmävalmennus esim. Kaveriporukalle, Työporukalle jotka haluavat liikkua yhdessä
ja parantaa (työ)hyvinvointiaan ja motivoida toinen
toisiaan liikunnan ja yhdessä olon kautta.

UUTTA!!!

esim. Kaveruksille tai pariskunnille
Haluatko parantaa kuntoasi ja keventää oloasi?
Liikkua kaverin kanssa?

Tämä on juuri teille tarkoitettu.
3 kk intensiivinen kaverivalmennus esim. Kavereille,
pariskunnalle jotka haluavat liikkua yhdessä ja parantaa (työ)hyvinvointiaan ja motivoida toinen toisiaan
liikunnan ja yhdessä olon kautta.
Kaverivalmennus pitää sisällään;
– kuntotestit,
– alku-ja loppumittaukset,
– henkilökohtainen ruokavaliosuunnitelma
sekä kotitreeniohjelma kaverin kanssa
– 6 treeniä / 3kk)
– sähköpostitukipalvelu koko valmennuksen ajan

Valmennuksen hinta; 260€ / hlö/ 3kk
Ryhmäliikunnanohjaaja, Personal Trainer
Annika Määttänen
046 962 5976
personal.trainer@ypajanyllatys.fi

MAANANTAISIN:

AAMUJUMPPA klo 10.00–11.00: Tunti sopii kaikille
niin ensikertalaisille kuin konkareillekkin, tunnilla jokainen tekee oman kuntotasonsa mukaan. Tunnin teema
vaihtuu 3–4 vko välein. Tunneilla käytetään keppejä,
käsipainoja, kuminauhoja ja steplautaa jne. osana
lihaskuntoharjoitelua mahdollisimman monipuolisesti.
Tunti pidetään peilisalissa.
TENAVAJUMPPA klo 16.30–17.20: 2007–2010 syntyneet, tunneilla harjoitellaan kehonhallintaa ja kehontuntemusta sekä
perusliikuntataitoja, opitaan yhdessä
oloa sekä koetaan uusia elämyksiä
leikkien kautta. Tunti pidetään alakerran salissa/peilisalissa.
KAHVAKUULAMIX 1 klo 18.00–19.00: Tunti sopii
kaikille niin ensikertalaisille kuin konkareillekkin, tunnilla jokainen tekee oman kuntotasonsa mukaan. Tunnin teema vaihtuu 3–4 vko välein. Tunnilla käytetään
kahvakuulaa osana lihaskuntoharjoittelua mahdollisimman monipuolisesti.Tunti pidetään peilisalissa. *
KAHVAKUULAMIX 2 klo 19.00–20.00: Tunti sopii kaikille niin ensikertalaisille kuin
konkareillekkin, tunnilla jokainen tekee oman kuntotasonsa mukaan.
Tunnin teema vaihtuu 3–4 vko välein. Tunnilla käytetään kahvakuulaa osana lihaskuntoharjoittelua
mahdollisimman monipuolisesti. Tunti pidetään peilisalissa. *

KESKIVIIKKOISIN;

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

TORSTAISIN;

Perjantaisin:
Klo 14 – 22 K-13 Haavi

Liikuntatapahtumia

YPÄJÄN YLLÄTYKSEN JUMPPATARJONTA PERTUNKAARESSA
21.8.–21.12 2017

Valmennuspaketti 4–6 hlö porukalle sis;
– kuntotestit,
– alku-ja loppumittaukset,
– henkilökohtainen ruokavaliosuunnitelma sekä kotitreeniohjelma
– 1krt/vko yhteistreenit. (12 treeniä/3kk)
– sähköpostitukipalvelu
Valmennuksen hinta 150€/hlö/ 3kk
Jos olet motivoitunut, periksiantamaton ja innostunut
saat takuulla vastinetta rahoillesi.
Ota rohkeati yhteyttä niin sovitaan tapaaminen porukallenne!
Tehdään juuri teidän porukalle sopiva treenipaketti.
Ryhmäliikunnanohjaaja, Personal Trainer
Annika Määttänen
046 962 5976
personal.trainer@ypajanyllatys.fi

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

Moukaripörssi
Lauantaina 16.9.
Keskiviikko 20.9.
Lauantaina 23.9.

13:00
klo18:00
klo13:00
klo

12

Syyskuu / 2017
YPÄJÄN YLLÄTYKSEN
TARJOAMAT PT-PALVELUT

YPÄJÄN KUNTA JÄRJESTÄÄ

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN

Hinnat sisältävät ALV 24 %

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

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

TORSTAINA 7.9.2017
Lähtö Ypäjän torilta klo 10.00 ja
paluu Forssasta noin klo 12.30.
Matkan hinta on 11 euroa/ henkilö.
Forssassa taksi ajaa kauppakeskuksiin
(Prisma, Citymarket) ja tarpeen mukaan Forssan keskustaan.
Ilmoittautuminen asiointimatkalle:
Taksi Tuomas Sirén puh. 040-757 5833.
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

jäsen
Markus Hollo
Kalle Kähkönen
Jenni Mäntynen
Olli-Pekka Kaunela
Susanna Romu
Jukka Aaltonen

Haavissa

KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KY:N VALTUUSTON
JÄSENET JA VARAJÄSENET SEKÄ APUVÄLINEKESKUSLIIKELAITOKSEN VARAJÄSEN 2017 – 2018
valtuusto:
jäsen
henkilökohtainen varajäsen
Jukka Aaltonen
Pasi Kaunisto
Terhi Löfstedt
Sari Airo
apuvälinekeskusliikelaitos:
henkilökohtainen varajäsen
Elina Hartelin

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄHALLITUKSEN JÄSEN JA VARAJÄSEN SEKÄ TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSEN JA VARAJÄSEN 2017 – 2021

AVOIN PERHEKERHO KIRJASTOLLA

Syyskuu tulee ja perhekerho taas alkaa!

• 1.9. K
 uulemme uudesta varhaiskasvatussuunnitelmasta
ja mietimme syksyn touhuja.
• 8.9. K
 okoonnumme leikkikentällä. Sateen sattuessa
kirjastolla.
• 15.9. Sammakkoaskartelu
• 22.9. Maalausta
• 29.9. Sade ropisee ja sienet kasvaa.
Varhaiskasvatus järjestää avointa perhekerhotoimintaa kerran
viikossa kirjaston tiloissa. Osallistumismaksu (sisältää välipalan)
2 € / perhe. Mukaan ovat tervetulleita kaikki äidit, isät, isovanhemmat ja perhepäivähoitajat lasten kanssa. Toiminta on suunniteltua ja se noudattaa kunnan varhaiskasvatussuunnitelman
linjauksia. Kerhoa vetää Aulikki Lindqvist. Toiminta käynnistyy
perjantaina 1.9.2017 klo 9.30 – 11.30.
Lisätietoja: 050-5747733/Aulikki

jäsen
Mirja Jokio

henkilökohtainen varajäsen
Pirjo-Riitta Palonen

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KY:N YHTYMÄVALTUUSTON JÄSENET JA VARAJÄSENET SEKÄ TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSEN 2017 – 2021
yhtymävaltuusto:
jäsen
Nina Schulman
Sampsa Jaakkola
tarkastuslautakunta:
jäsen
Nina Schulman

henkilökohtainen varajäsen
Auli Hossi
Markku Saastamoinen

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN YHTEYDESSÄ TOIMIVAN
PELASTUSLAUTAKUNNAN VARAJÄSEN 2017 - 2018
henkilökohtainen varajäsen
Janika Varjorinne-Mäkeläinen

HÄMEEN LIITON KY:N VALTUUSTON, TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA HÄMEEN KESÄYLIOPISTON JOHTOKUNNAN
JÄSENET 2017 – 2018
valtuusto:
jäsen
henkilökohtainen varajäsen
Markku Leppälahti
Matti Alanko
Markku Saastamoinen Tapio Ahonen
tarkastuslautakunta:
jäsen
Markku Leppälahti
kesäyliopiston johtokunta:
jäsen
Sari Airo

KANTA-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHET
2017 – 2021

KIRJASTO
YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO

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

AUKIOLOAJAT
ma
ti
ke
to
pe

klo
klo
klo
klo
klo

13–19
13–19
13–16
13–19
10–16 (Huom! Talvikausi alkaa,
perjantaisin avaamme kello 10!)
Avoinna myös kuukauden toisena lauantaina kello
11–14, syyskuussa 9.9.

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

AUKIOLOAJAT

ti
klo 17–19
ke klo 10–12
Avoinna myös yhtenä lauantaina kuukaudessa kello 10–13, syyskuussa 23.9.

DIGITOINTILAITTEET

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

PERTUN PÄIVÄT

Pertun päiviä vietettiin tänä vuonna koko viikko
14.–20.8. Kiitos kaikille ohjelmaa järjestäneille ja tapahtumiin osallistuneille. Vuoden 2018 Pertun päivät ovat 24.–26.8. Ensimmäinen suunnittelupalaveri
pidetään maanantaina 22.1.2018 kello 17.30 kirjastossa. Jos sinulla ei vielä ole ensi vuoden kalenteria
päivät ovat muistissa kunnan verkkosivujen etusivun
tapahtumakalenterissa!

SYYSKUUN NÄYTTELY

”Ypäjä”- aiheisia valokuvia, 7–11 -vuotiaiden taideleirin tuotoksia 11.–30.9.

LUKUPIIRI

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

LIIKUNTAVÄLINEITÄ KIRJASTOSTA

EDUSTAJA ETEVA KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEEN

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

edustaja
Matti Alanko

Tervetuloa kirjastoon!

Sari Markkula, Jari Velling

Tervetuloa mukaan!

torstaisin klo 14.30 – 17.00

ei varajäseniä

HÄMEEN POLIISIN NEUVOTTELUKUNNAN JÄSEN JA
VARAJÄSEN 2017 – 2021

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

avoin nuokkari 3-6-luokkalaisille

KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTUT MIEHET 2017 – 2021

yhtymähallitus:
jäsen
henkilökohtainen varajäsen
Matti Alanko
Markku Leppälahti
tarkastuslautakunta:
jäsen
henkilökohtainen varajäsen
Janika Varjorinne-Mäkeläinen Pirjo-Riitta Palonen

IKÄIHMISILLEOHJAUSTA JA NEUVONTAA

VANUT

henkilökohtainen varaedustaja
Tapio Ahonen

