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

www.parturikampaamooutiperho.ﬁ

Itsenäisyyspäivän juhla Ypäjällä

Sorat, murskeet, sepelit, multa
Velj. Nuoritalo

0400 533 739, 0400 321 314 • www.vnoy.fi • info@vnoy.fi
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Itsenäisyyspäivän juhlaa
vietettiin Ypäjällä aurinkoisissa tunnelmissa. Tilaisuuden juhlapuheen piti

SUORITETAAN peltojen
ja teiden reunojen
RAIVAUSTA kaivinkoneen
energiakouralla + muut
kaivurityöt 14 t koneella.

Jani Himanen | 050 521 0489
www.perinnepelti.fi

HUOLLOT JA
KORJAUS

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

tutkija Helena Jansson.
Juhlapuhe liitetään kotiseutukokoelmaan, jota voi
tutkia kirjastossa. Tähän

on koottu muutama hetki
Itsenäisyyspäivän juhlasta.
Kuvat: Markku J. Honka

Jyrki Uutela
0500 537 402

* Fysioterapia
* Personal training -palvelut
Annantien Liikekeskuksella
sopimuksen mukaan
www.riio.fi/ajanvaraus

Tammikuussa alkavat ryhmät
* Pilateksen alkeiskurssi
* Pilateksen jatkokurssi
* Treenimix
* Zumba®
Satu Laiho
Fysioterapeutti,
liikunnanohjaaja
040 534 5582
satun.liikuntapalvelut
@gmail.com

MYYDÄÄN 2 H + K + S LUHTITALON 2. kerros.

Kauppaan kuulu myös autotalli. Os. Kallenpolku 3 A.
Yhtiövastike 109,25 €/kk. Tarjouskauppa lähtöhinta 39000 euroa.
Ks. Oikotien kohde 7798547. Puh. 010 231 7530 Pasi Harju.

ZUMBA KIDS
KUIVAA KOIVUKLAPIA
kotiin toimitettuna
Tiedustelut Pasi Uusitalo
puh. 040 709 2482 tai
pasi.uusitalo@pp.inet.fi.

TEMPPUJUMPPA
Maanantaisin 14.1.2019 alkaen
4–6 v klo 18.45–19.30
Perttulan koululla
Ohjaajina Noora Hakamäki ja Anna Mäkilä
Järjestää MLL:n Ypäjän yhdistys
Osallistumismaksu: j äsenet 45 €/15 kertaa
muut 55 €/15 kertaa
Ilmoittautumiset: henna.linnala@hotmail.com
tai 050 5226282

Keskiviikkoisin 16.1.2019 alkaen
10–12 v klo 16.00–16.45
7–9 v klo 16.45-17.30
Perttulan koululla
Ohjaajana Satu Mononen
Järjestää MLL:n Ypäjän yhdistys
Osallistumismaksu: j äsenet 60€/15 kertaa
muut 80€/15 kertaa
Ilmoittautumiset: henna.linnala@hotmail.com
tai 050 5226282
ZUMBA KIDS on lasten ja nuorten oma tanssitunti, jossa yhdistyvät helpot tanssisarjat sekä
hauskat liikuntaleikit.
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DIAKONIAPÄIVYSTYS YPÄJÄN
SEURAKUNTAKODILLA ON

Y päjän seurakunnan

toimintaa tammikuussa

Ti 1.1.
Pe 4.1.
Su 6.1.
Ma 7.1.
Ke 9.1.
To 10.1.

klo 18 Uudenvuodenpäivän iltamessu Parikka, Saukkola
klo 15.30 Veisuu Veljet srk-kodilla
klo 10 Messu Juhani Routasalo, Saukkola, Veisuu Veljet
Päiväkerhot alkaa.
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla, Reijo Kauppila vieraana
klo 18 Siionin Kannel lauluilta srk-kodilla

Pe 11.1. klo 14 Lauluhetki kaiken ikäisille srk-kodilla
Su 13.1. klo 10 Messu Parikka, Saukkola. Lions Club kirkkopyhä, seppeleen lasku
Ke 16.1. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
To 17.1. klo 18 Laulusiskot srk-kodilla
Pe 18.1. klo 15.30 Veisuu Veljet srk-kodilla

keskiviikkoisin klo 10.00 – 11.30
sekä torstaisin klo 15.00 – 16.00.
Olen tavoitettavissa myös muulloinkin sovittuina aikoina.
Huom! Päivystystä ei ole keskiviikkona 16.1.2019
Yhteystietoni on: Terhi Hakala-Vappula
puh. 040 553 6362 terhi.hakala-vappula@evl.fi

KULTAISEN IÄN KERHO

Kokoontuu parillisten viikkojen torstaipäivinä
Ypäjän seurakuntakodilla klo 11.00 – 13.00
Ohjelmassa alkuhartaus, lounas, ohjelma ja lähtökahvit
Tarjoilusta peritään 5,00 €
Omien työntekijöiden lisäksi kerhossa saattaa
käydä satunnaisvierailijoita.
to 10.1. Muistin tehostaminen, vieraana valt. tri ja psykologi
Reijo Kauppila
to 24.1. Tuolijumppa, kuntohoitaja Mari Krapi
to 7.2. Ajankohtaislähetys, vt. kunnanjohtaja Sam Vuorinen
Muistathan tulla kerhoon! Tervetuloa!

KESKIVIIKKORUOKAILUN alkaa

Su 20.1. klo 10 Messu Parikka, Saukkola

Ypäjän seurakuntakodilla keskiviikkona 9.1. klo 11.30

Ke 23.1. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla

YPÄJÄNKYLÄN DIAKONIAPIIRI
ON SEURAINTALON TAKKATUVALLA

To 24.1.	klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla,
Kuntohoitaja Mari Krapin jumppahetki
klo 18 Laulusiskot srk-kodilla

tiistaina 15.1.klo 12.00 Terhi Hakala-Vappula

Pe 25.1. klo 15.30 Veisuu Veljet srk-kodilla
Su 27.1. klo 10 Sanakirkko Parikka, Mirja Paju
Ke 30.1. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
To 31.1. klo 18 Laulusiskot srk-kodilla

Loppiainen 6.1. on luultavasti Joulua vanhempi juhla. Loppiaiseen liitetään Itämaan tietäjät, jotka tulivat kaukaa vaivaa
nähden tähteä seuraten etsimään vastasyntynyttä kuningasta. Menivät tietenkin
kuninkaan puheille Jerusalemissa, jossa
kuningas pelästyi kuultuaan kilpailijastaan. Hänen edessään tietäjät eivät kumartaneet mutta lapsen kohdattuaan kumartuivat heittäytyen maahan. He toivat
lahjansa ja palasivat takaisin mutta eivät
paikallisen kuninkaan viraston kautta. He
löysivät jotain pysyvää mutta paikallinen
meni onnensa ohi. Tietäjien nimiksi on
arveltu Melchior, Balthasar ja Kaspar.
Vesa Parikka

Kiitos Pasi Uusitalolle ja Ypäjän Lions Clubille,
jotka lahjoittivat joulukuuset
Ypäjän kirkkoon ja seurakuntakotiin.
Ypäjän seurakunta

UUSI ETU- JA SUKUNIMILAKI
tulee voimaan 1.1.2019
Etunimi
Etunimiä voidaan antaa
nykyisen kolmen sijasta
neljä. Nimenantovelvoitteen määräaika on nostettu
kahdesta kuukaudesta kolmeen kuukauteen lapsen
syntymästä.
Etunimi ei saa olla omiaan aiheuttamaan pahennusta tai haittaa. Lisäksi
etunimelle asetetaan harkinnanvaraisia edellytyksiä, joita ovat:
– nimen on vastattava vakiintunutta etunimikäytäntöä.
– se voi olla myös muusta
nimikulttuurista peräisin,
kunhan se on vakiintuneesti Suomessa käytössä.

– nimeen kuuluu sukupuolisidonnaisuus ja se, että
nimi ei ole ilmeisen sukunimityyppinen.
– (Esim. Sekä Anne-Mari
että Annemari ovat yksi
nimi)

Lapsen sukunimi tai
sukunimiyhdistelmä

Uutta on mahdollisuus
muodostaa kahdesta eri
sukunimestä sukunimiyhdistelmä. Kyseessä ei siis
ole yksi nimi, vaan kahden
erillisen nimen yhdistelmä. Sukunimiyhdistelmää
käyttöön otettaessa on
valittava, mikä on sukunimien järjestys ja yhdistetäänkö nimet yhdysmerkillä vai kirjoitetaanko ne
erilleen. (Esim. Lahti-Järvi

ja Lahti Järvi käyvät)

Sukunimi vihkimisen
yhteydessä

Etu- ja sukunimilaki lisää
avioituvien mahdollisuuksia valita sukunimi tai sukunimiyhdistelmä.
Nykytilaa vastaavasti
vihittävät säilyttävät oman
sukunimensä tai sukunimiyhdistelmänsä, jos he
eivät muuta sovi. Yhteinen
sukunimi tai sukunimiyhdistelmä taas voidaan muodostaa monin eri tavoin.
Yhteisenä sukunimenä voi
olla nykytilaa vastaavasti
sukunimi, joka puolisolla
oli viimeksi naimattomana
ollessaan. Uutta taas on se,
että yhteiseksi voidaan ottaa se sukunimi, joka jom-

mallakummalla puolisolla
on esteiden tutkintaa pyydettäessä. Aiemmalta puolisolta saatua sukunimeä
ei kuitenkaan saa siirtää
uudelle puolisolle. Uutta
sääntelyä on myös se, että yhteiseksi sukunimeksi
voidaan ottaa myös yksi
sukunimi jommankumman
puolison sukunimiyhdistelmästä taikka jommankumman sukunimiyhdistelmä
sellaisenaan.
Jos puolisot eivät halua
yhteistä sukunimeä tai sukunimiyhdistelmää, toinen
puolisoista voi uutena vaihtoehtona ottaa puolisonsa
sukunimiyhdistelmän yhden sukunimen taikka muodostaa sukunimiyhdistelmän omasta ja puolisonsa

nimestä. Jos et ymmärtänyt
ensi lukemalta, miten sukunimi määräytyy, niin en
minäkään ja tässä oli kuitenkin vain pintaraapaisu
koko lakiin.
Joka tapauksessa on hyvä etukäteen ottaa selvää
maistraatista, jos miettii,
onko nimi lapselle sopiva. Vihittäessä on uudesta
nimestä sovittava jo avioliiton esteiden tutkinnan
yhteydessä, eikä vasta vihkipäivänä!
Uusi nimilaki lisää valinnanvapautta ja viranhaltijoille harmaita hiuksia eli
kaikki saavat jotain.
Vesa Parikka,
kirkkoherra
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Kaamoksen katkaisu – retki onnistui!

Kahden pimeän välissä teimme marraskuun hämärissä 18
henkilön kanssa kirkkoretken
Ypäjältä Helsinkiin. Tavoitteenamme oli kaamoksen katkaisu. Kaamos ei tosin meitä
haitannut, sillä ilma oli ihmeen
hieno ja selkeä mennen tullen.
Pääkohteina olivat: Helsingin
Luther-kirkko, Helsingin Diakonissalaitoksen kirkko sekä
Helsingin Evankelisen Opiston Pyhän Sydämen kappeli.
Luther-kirkon Eläkeläisten
tiistaipiirin vetäjä, Riitta-Liisa
Haverinen oli antanut meille
tosi hienot suuntaviitat päivän
kulkuamme varten. Ensimmäiseksi kohteeksi hän suositteli
ryhmällemme lounaspaikaksi
Ravintola ”Sisäpihaa”. Otin
osoitteen ylös ja mielessäni
mietin, että eikö lounasravintolalle ole voitu antaa parempaa
nimeä, kuin ”Sisäpiha?” Mitä
sitä paremmin tenttimään, kun
osoite oli selvä. Lounaspaikka
kun sijaitsi samassa korttelissa
kuin Luther- kirkkokin, mutta
täysin sen vastakkaisella puolella. Pääsimme ajoissa perille
ja vielä hyvissä ajoin. Ravintola oli luvannut avata meille
ovensa jo klo 10.45. Upeaan
ja arvokkaan eteisaulan läpi
astelimme valoisaan ravintolasaliin, jossa vain avoin taivas

oli kattonamme. Nyt minäkin
tiedän ja ymmärrän, mitä se
lasikatto oikeasti tarkoittaa?
Ravintola oli tehty ulkotilaan, sisäpihamiljööseen, jossa
kerrostalon seinämät ja parvekkeet ympärillämme meitä
piirittivät. Nautin yhtälailla
näkemästäni kuin maittavasta ateriastakin, mutta samalla
ihmettelin, miten voimme olla
näin hienossa paikassa ja vielä aivan Helsingin ydinkeskustassa? Minulle vähitellen
selvisikin, että sen ravintolan
nimi olikin ihan oikeasti: ”Sisäpiha” ja sijainti oli välittömästi Linja-autoaseman ja
Rautatieaseman vaikutuspiirissä, Kampin kaupunginosassa.
Olin aivan myyty! Retki oli
jo tässä vaiheessa tehtävänsä.
Tässä vaiheessa taisi tulla jo
retken ensimmäinen kaamoksen katkaisuhetki! Ihmisiäkin
saattoi olla ympärilläni, mutta minä vain katselin taivasta.
Piirin vetäjän puoliso, Eino
Haverinen, oli tullut meitä vastaan ja syömään kanssamme.
Kättelyiden jälkeen hän rauhallisesti ja ystävällisesti johdatti meidät talon alla olevaa
pitkää tunnelia pitkin toiselle
puolelle taloa, josta nousimme Luther – kirkon mahtaviin
tiloihin.

Kirkon alttariseinälle, ristin alle, oli heijastettu vihrein
sävyin seuraavat sanat: ”TERVETULOA PÄIVÄPIIRIIN
JA TERVETULOA YPÄJÄLÄISET!” Jos ravintolassa
katselin taivasta kohti, niin
kirkkosalissa tunsin kuin olisin tullut jo päässyt taivaaseen
asti. Kun siitä havahduin. Huomasin istuvani entisen opettajani ja Suomen Luterilaisen
Evankeliumiyhdistyksen vanhan tunnetun julistajan, Kenian
lähetin, teologian tohtori Reijo
Arkkilan vieressä. Monia yhteyksiä ja puhujamatkoja hänelläkin on ollut aikanaan Ypäjän
suuntaan, myös Reijo Arkkilan
appi, piispa Eero Lehtinen on
syntynyt Ypäjällä. Pian kuitenkin Riitta-Liisa piirin vetäjänä
aloitti tilaisuuden. Pastori Tom
Säilä piti hyvän ja koskettavan
oppitunnin ja saarnan tuomiosunnuntain tekstin johdatta-

mana. Yhteislaulut siivittivät
piirin ohjelmaa hienosti eteenpäin.
Sitten kerron hieman Luther
–kirkon taustoista ja sen mielenkiintoisista vaiheista pikaisesti ja juosten lukien. Suomen
Luterilainen Evankeliumiyhdistys perustettiin 1873. Pian
sen jälkeen rakennettiin rukoushuone. 1894 laajennettiin
tilavampi rukoushuone parilletuhannelle sanankuulijalle. 1930 Fredrikinkadun rukoushuoneen nimi muutettiin
Luther –kirkoksi. 1931 Luther
kirkon tila sai alttarin ja kaksi piispaa vihki sen kirkoksi.
Kirkko vaurioitui talvisodassa
1939 ja se korjattiin välirauhan
aikana. 1960 –luvulla Sley:n
toiminta hiipui muusta Suomesta poiketen Helsingissä ja kirkko alkoi jäädä
vähälle käytölle. 1981
Sley:n keskustoimis-

Vauhdikas ja kunnianhimoinen vuosi takana
Kulttuuri Puomi juhlistaa alkaneena vuonna 5-vuotista taivaltaan. Palaan kuitenkin tässä
kirjoituksessa menneeseen toimintakauteen, johon on mahtunut jälleen monia tapahtumia,
vaikka vuoden alussa päätettiin,
että tämä vuosi otetaan rauhallisemmin.
Jälkikäteen katsottuna tapahtumat ovat olleet voittopuolisesti lapsille ja perheille suunnattuja. Helmikuussa järjestettiin ystävänpäiväulkoilu, jonne
saimme jälleen Loimaan Perinnesuksen napakelkan. Jäitäkin
nimittäin oli. Maaliskuussa Linnateatterin Tatu ja Patu työn
touhussa myi Kartanon koulun
katsomon täyteen. Huhtikuussa
järjestimme Kulttuuriyhdistys
Kuvion kanssa Talent-valmennuksen ja Ypäjä Talentin. Katja
Karisukki opasti Talent-valmennuksessa jännityksen hallintaan
ja hyvään esiintymiseen. Katjan
valmennus oli todella hyödyllinen ihan kaiken ikäisille! Teoriaosuuden jälkeen Katja auttoi
kutakin osallistujaa hiomaan

omaa Talent-esitystään tulevaa
katselmusta varten. Itse Talenttapahtuman voittivat Laihon Satun vetämät Tanssiryhmä Fresh
ja pikkuzumbaajat.
Elokuussa Kulttuuri Puomi
järjesti totuttuun tapaan autosuunnistuksen. Tällä kertaa vierailtiin ihan tavallisten matti ja
maija meikäläisten pihoilla ihailemassa istutuksia (niitä, jotka
selvisivät kevään pakkasista ja
kuivasta kesästä) sekä kiertämässä pihakirppiksiä. Kohteita
oli peräti 17. Sää suosi kolmeen
asti, kunnes vettä alkoi tulla taivaan täydeltä. Rastipisteet olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä
päivän antiin, vaikka kauppa
ei kaikilla pihakirppiksillä käynytkään aivan odotusten mukaisesti. Kauneimmaksi pihaksi
äänestettiin Saarentie, jossa esiteltiin näyttävää autokokoelmaa
ja kekseliäästi kasvatettua puutarhaa.
Kulttuuri Puomin suurin voimanponnistus oli Hevisauruskonsertti marraskuussa. Konsertti tuomittiin jo kertaalleen

mahdottomaksi, kun Hevisaurukselta pyydettiin tarjous esiintymispalkkiosta (vaivaiset 7
500 euroa äänentoiston kanssa).
JL Raskastekniikan Jarno kuitenkin vakuutti, että yritykset
voidaan saada mukaan konserttijärjestelyihin. Ahkeran rahankeruun tuloksena riski saatiin
siedettävälle tasolle ja konsertti
päätettiin järjestää. Voi siis sanoa, että tapahtuman kirjaimellisesti mahdollistivat JL Raskastekniikka, Plastiset Oy, Ypäjän Metalli, Artlevy Oy, Kukkakauppa Kurjenkukka, Laatu
Ansku, Ypäjän Osuuspankki,
Olli-Pekka Kaunela Oy, Loimijoki Golf, FeedIn Oy, Ypäjän
Puutuote, Ypäjän Musiikkiteatteri, Putkiasennus Esa Uusitalo, Kuvaamo Sirpa Ryyppö ja
Maanrakennus Lähdemäki.
Tapahtumaa varten laadittiin
pelastusviranomaisille toimitettava pelastussuunnitelma sekä
poliisille toimitettava yleisötapahtumailmoitus. Saimme
tähän apua Jouni Paloposkelta
sekä Esa Jaakkolalta. Kulttuu-

ri Puomin toiminnalle on ollut
ominaista se, että hommat tehdään kunnolla, eikä puolivaloilla. Jos tapahtuma tavoittaa vähintään 300 ihmistä, ilmoitukset
on laadittava. Uskallan väittää,
että aika harva pikkuyhdistys
laatii ilmoitukset kuten kuuluu,
saatikka maksaa Teosto- ja Gramex-maksuja, kun tapahtumissa
soitetaan musiikkia. Kulttuuriyhdistykseltä olisi ala-arvoista
toimintaa jättää maksamatta
maksut, joista musiikintekijät
elävät.
Joulumarkkinat menivät Hevisauruksen jälkimainingeissa
vanhasta tottumuksesta. Tällä
kertaa kaikkia myyntipaikkoja
ei varattu loppuun ja ihmisiäkin oli aavistuksen vähemmän
kuin aiempina vuosina. Siitä
sisuuntuneina ryhdyimme suunnittelemaan ensi vuodelle kaikkea uutta, jolla saataisiin väki
liikkeelle ja jolla erottuisimme
joulumarkkinoiden massasta.
Katsotaan, mitä kaikkea vuoden
aikana keksitään!
Joulumarkkinoilla julkistet-

to muutti kauemmaksi. 1986
Freda valtasi talon ja rakennus päätettiin suojella. 1989
Sley ja Slef myivät kiinteistön. Uudet omistajat saneerasivat ja laajensivat kiinteistöä.
1995 Luther –kirkossa alkoi
Yökerhotoiminta. 2014 Sley
päätti palata kotiin ja Yökerhotoiminta päättyi. 2015 Sley:n
keskustoimisto muutti takaisin ja 2016 Luther –kirkko
otettiin jälleen kirkkokäyttöön.
Saisimme nyt olla sitä todistamassa. Helsingin Luther –kirkko on todella hieno nähtävyys.
Hyvä oli sitä katsella ja samalla nauttia myös ”Sisäpihan”
antimista.
Matkamme jatkui käsikirjoituksen mukaan Helsingin Diakonissalaitokselle, jonka kirkossa
hetken istahdimme
ja kuuntelimme
intendentin

hienoa esitystä kirkosta sekä
talon monipuolisista historian
vaiheista. Tarkistimme myös
Aurora -salin. Sen jälkeen
pysähdyimme vielä samassa
Kallion kaupunginosassa, Helsingin Evankelisen Opiston
Pyhän Sydämen kappelissa,
siellä Marja-Leena Korpinen
oli meitä vastassa ja opastamassa. Sen jälkeen vuorossa
olikin lähtökahvien aika, jonka Marja-Leena oli ystävänsä
kanssa meille järjestänyt. Ypäjälle palasimme käsikirjoituksen mukaisesti. Ymmärsin että
kotiin palasi hyvissä voimissa
olevaa kiitollista ja tyytyväistä
väkeä. Kiitokset myös hyvälle
kuljettajalle, joka ajoi Helsingissä kuin kotonaan.
Kaamos tuli nyt katkaistua
ja katseemme suunta on nyt:
”Valoon päin!”
Terhi Hakala-Vappula
Kuvat: Keijo Leppänen

tiin Vuoden ypäjäläinen teko
-äänestyksen tulos. Kunniamaininnan sai Karrinpuomin ravintoloitsija Matti Honkonen.
Kahdentoista arjen sankarin
joukosta kärkinelikkoon ylsivät
myös Ann-Marie Österback,
Pirjo-Riitta Palonen ja Maurits
Hietamäki. Mattia kiiteltiin iloisesta persoonasta, paikkakunnan elävöittämisestä ja hyvästä
ruuasta sekä tunnettujen esiintyjien tuomisesta Ypäjälle. Pipa
puolestaan on lapsille varaäiti,
joka auttaa muita ja jaksaa olla
monessa mukana. Ann-Marie
on energinen ja yritteliäs. Liikekeskuksen pyörittäminen Ypäjän kokoisessa kunnassa iso juttu, samoin Postin pelastaminen.
Mauritsia kiiteltiin vuolaasti
paikallishistorian kokoamisesta.
Hän on hiljainen arjen ahertaja,
joka pitää seurakunnan puolia.
On ollut hienoa kuulla, miten
paljon myös Kulttuuri Puomin
aktiivisuutta arvostetaan. Vaikka yhdistys on yhdistetty pitkään Karrinpuomiin, josta se sai
alkunsa ja jonka vuoksi Puomi
nimeen liitettiin, on Kulttuuri
Puomi lähtenyt kehittämään toimintaansa oman näköisekseen
kokeillen erilaisia konsepteja
ja jalkautuen Karrinpuomista

kaikkien ypäjäläisten pariin.
Kiitollisinta kävijäkuntaa tuntuvat olevan lapsiperheet, mutta
tulevalle toimikaudelle on suunnitteilla ohjelmaa myös aikuisempaan makuun. Suosittelen
äänestämään jaloillaan ja tulemaan tapahtumiin, jolloin saamme signaalin, että tätä kannattaa
järjestää lisää.
Joulukuussa pidetyssä sääntömääräisessä kokouksessa uudeksi puheenjohtajaksi lupautui
Pauliina Maunula. Varapuheenjohtajana toimineesta Pauliinasta yhdistys sai ihanan ihmisläheisen, mutta taivaanrantaa
sopivan kokoisella siveltimellä
maalaavan kipparin. Jos itselleni on ominaista se, että kaikki asiat täytyy olla suunniteltu
pikkuvarpaan asentoa myöten,
Pauliina taas osaa heittää huikeita ideoita ja uskoo onnistumiseen. Kiitän kuluneista neljästä toimintakaudesta ja toivotan Pauliinalle menestyksekästä
puheenjohtajuutta! Jatkan itse
yhdistyksen hallituksessa, mutta toivon, että yhdistystoiminta
ei enää veisi yöunia. Kyseessä
on kuitenkin vain harrastus. Tosin harrastuksista parhain, jos
siitä lähdetään.
Katriina Reijonen
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Tiedote Ypäjän kunnanjohtajan valintaprosessista
Hämeenlinnan hallintooikeus on 11.12.2018 antamallaan päätöksellä numero 18/0796/3 kumonnut
Ypäjän kunnanvaltuuston
päätöksen 30.3.2017 § 3
koskien allekirjoittaneen
valintaa Ypäjän kunnanjohtajaksi. Päätös on diarioitu kunnassa saapuneeksi
12.12.2018 ja olen vastaanottanut oman versioni
postista saantitodistuksin.
Olen helpottunut pitkäksi venyneen valitusprosessin saatua päätöksensä ja
kunnioitan hallinto-oikeuden asiassa antamaa ratkaisua. Kävin 14.12.2018
lyhyen, hyvähenkisen sähköpostin vaihdon Maarit
Sihvosen kanssa asiasta
hänen aloitteestaan, mitä
arvostan eleenä suuresti. Valitus on kohdistunut
kunnanjohtajan valintaprosessiin, ei minuun henkilönä, eikä asia jää mieltä
painamaan. Toivon, ettei
asiaan ja asianosaisiin
kohdistunut, paikoin hyvän tavan vastainen käytös

ja spekulaatio enää jatku.
Ypäjän kunnanvaltuuston 30.3.2017 käymä kunnanjohtajan virkavaali on
nykyisen valtuustomme
13.12.2018 tekemällä päätöksellä kumottu ja työni
Ypäjällä jatkuu niin ikään
valtuuston päätöksellä
väliaikaisena kunnanjohtajana 22.2.2019 saakka,
jolloin irtisanoutumiseni
virasta astuu voimaan. Pitämättömien vuosilomien
myötä viimeinen työpäiväni kunnassa on 19.2.2019.
Aloitan Myrskylän kunnan
palveluksessa maanantaina 25.2.2019.
Maanantaina
17.12.
2018 käynnistyi seuraajani
viranhaku. Organisaation
kannalta on tärkeää katsoa valoisasti kohti vuotta
2019 tästä prosessista oppineena.
En anna asiassa enempää
lausuntoja.
Sam Vuorinen
va. kunnanjohtaja

VALIO KUNTA
Ypäjän
kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan
13.12.2018 asettaa Caissaniemen virkistysalueen
myyntiin. Kunnanhallitus
on ennen valtuustolle esiteltävää ehdotustaan käsitellyt Caissaniemen myynnin sisältävää talousarviota
sen eri valmisteluvaiheissa
18.9., 30.10., 20.11. sekä
4.12. ja yksimielisesti päätynyt valtuustolle esitettyyn
ratkaisuun. Miksi?
Kuten olen aiemminkin
tällä palstalla kirjoittanut,
muodostuu kunnan rahapussin sisältö karkeasti kolmesta keskeisestä tulonlähteestä: 1) kunnan maksutuotoista [esim. perityt vuokrat,
perheiden maksamat varhaiskasvatusmaksut, kunnan myytävän omaisuuden
voitot jne.], 2) kannetuista
verotuloista ja 3) kruunun
meille tilittämistä valtionosuuksista. Kun talousarviotyö syksyisin alkaa, arvioidaan kunnassa ensi töinä
seuraavan vuoden ennakoitu
maksujen tuotto (1). Tätä
euromäärää verrataan kunnan toiminnan kuluihin,
kattavatko nuo toiminnan
tuotot kaikki palveluiden
järjestämisestä aiheutuvat
kulut. Tätä vertailun poh-

jalta muodostuvaa erotusta
kutsutaan kuntataloudessa
toimintakatteeksi. Mitä negatiivisempi tuo muodostunut summa on, sitä enemmän oman toiminnan aiheuttamia kuluja tulee kattaa
perittävillä veroilla (2) ja
valtionosuuksilla (3).
Ypäjän kunnassa toimintakate on ollut aiemmin ja
myös koko 2010-luvun pitkälti negatiivinen. Vuonna
2010 toimintakate oli talousarviossa -10,9 miljoonaa, vuodelle 2019 sen on
ennustettu olevan -12 miljoonaa. Railo on siis suurentunut pelkästään yhdeksässä
vuodessa yli 1,1 miljoonaa
euroa, eli yli 120.000 euroa
joka vuosi. Railon kokoon
vaikuttaa omassa toiminnassa (kuluissa) moni asia,
kuten palkat, aineiden ja
tarvikkeiden hinnat, kiinteistökulut, sosiaali- ja terveyspalvelut ym. Suomeksi
sanottuna railon kurominen
pienemmäksi edellyttää
oman toiminnan kulujen
suhteuttamista sisään tulevan rahan määrään. Sinällään toimintakatteen tuijottaminen ei tee talousviisaaksi, koska nollille menojen ja
tulojen suhteen harvemmin
kunnissa päästään, mutta

tuon luvun muodostumisen
ymmärtäminen auttaa hahmottamaan kuntapäättäjien
päätöksenteon logiikkaa: jos
kotitaloudessa pidettäisiin
liian isokulutuksista autoa,
kesämökki kaukana on vajaakäytöllä ja omakotitalo
sähkölämmityksessä, täytyy palkan pienentyessä tai
toisen vanhemman jäädessä
työttömäksi karsia sieltä,
missä käyttöaste on vähäistä, menot suuria tai korjauksia näköpiirissä.
Caissaniemi maksaa kunnalle vuodessa laskutavasta
riippuen 13-15.000 euroa ja
vastaavasti tuottaa vuokrana
n. 1300-3000 euroa. Jos ajateltaisiin, että Caissaniemen
hankinnasta, v. 1995 alkaen
tämä suhde olisi muuttumaton, ovat pelkät ylläpitokulut olleet ylimmillään
n. 345.000 euroa ja tulot
69.000 euroa. Kuluista palautui siis vain 20 prosenttia
vuokrana koko omistusaikana. Kun ottaa huomioon rakennusten ikääntymisen, alkaa tuottoa syödä hiljalleen
korjausinvestoinnin tarve,
jolloin käyrä nousee hiljalleen jyrkemmäksi ylläpitoja remonttikulujen kasvuksi
syöden vähäisenkin vuokratuoton. Tuolloin myynnin

paras ajankohta saattaakin
sitten jo olla ohitse. Kun
tähän suhteuttaa sen, ettei
virkistysalueen ylläpito ole
kunnan perustehtävä, on kulurakennetta tältä osin yksinkertaisesti karsittava tai
vastaavasti käyttövuokria
nostettava roimasti, jolloin
vähäinenkin kävijämäärä (n.
250-400 ihmistä vuodessa)
tippuu entisestään tai vastaavasti nostaa kunnallisveroa siten, että tämäkin kiinteistö saadaan kustannettua.
Nykyinen valtuusto luopui etäällä Tammelassa,
autottomien kuntalaisten
saavuttamattomissa olevasta virkistyspaikasta pitkin
hampain, mahdollistaakseen
lähempänä peruskunnan
alueella olevien liikuntaja virkistyspaikkojen parannukset. Pelkästään ensi
vuonna näiden kohteiden
listalla ovatkin mm. Pertunkaaren katon korjaus Ypäjän
Yllätykselle myönnettävällä
avustuksella, Musiikkiteatterin remontin loppuunsaatto, Ypäjänkylän uimakuljun
ja uimakoppien perusparannus, Loimijoen rantareitistö,
Perttulan koulun peliareena
ja kunnan frisbeegolf-rata.
Sam Vuorinen
va. kunnanjohtaja

Yhdistyksille lisää verkostoja, tietoja ja taitoja
Ypäjän kunta järjesti yhdistysillan marraskuun lopulla.
Illan tarkoituksena oli jakaa
tietoa yhdistystoiminnasta
ja siitä, miten yhdistystoimintaa voisi kehittää tulevaisuudessa. Paikalla olivat

puhumassa Meidän Häme
-hankkeen Forssan seudun
järjestökoordinaattori Niina
Salo-Lehtinen ja Hämeen
Kylät ry:n kyläasiamies Elina Leppänen.
Ypäjän kunta on mukana

Kyläpalvelut vahvistavat yhteisöllisyyttä.

Meidän Häme- ja Omalta
kylältä Hämeessä -hankkeissa. Meidän Häme -hanke jatkuu vuoden 2020 loppuun saakka, mutta Omalta
kylältä Hämeessä -hanke
päättyi tänä vuonna.
Meidän Häme-hanketta
koordinoi Hämeen Setlementti ry. Hanke pyrkii tekemään järjestö- ja yhdistystyötä yhä näkyvämmäksi
ja tutummaksi Kanta-Hämeessä sekä luoda ja mahdollistaa yhteistyörakenteita
ja verkostoja. Esimerkiksi
hankkeen myötä on tehty
meidanhame.fi -verkkosivut, jonne on kerätty tietoa
maakunnan yhdistyksistä ja
palveluista. Sivut tarjoavat
tietoa niin yhdistysaktiiveille, järjestötoiminnasta kiinnostuneille kuin vaikkapa
sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Hanke myös
tarjoaa yhdistystoimintaa
tukevia koulutuksia.
Hankkeen tiimoilta ja
järjestöyhteistyön tueksi on
perustettu Forssan Seudun
järjestöyhteistyön tiimi. Tiimissä on edustettuna niin
keskeiset järjestö- kuin julkisen sektorin tahot, kuten
Fshky ja Forssan kaupunki.
Tiimi lisää seudun järjestöjen yhteistyötä ja tiedonkulkua sekä tukee paikal-

listen yhdistysten toimintaa.
Vuonna 2019 tiimistä tulee
seudullinen osa maakunnan
rakenteisiin perustettavaa
Kanta-Hämeen järjestöasiain neuvottelukuntaa. Tiimin kokouksiin ovat tervetulleita kaikki seudullisesta
järjestöyhteistyöstä kiinnostuneet. Tiimin tavoittaa
parhaiten sähköpostilla: fsjt@hameensetlementti.fi tai
ottamalla yhteyttä Forssan
seudun järjestökoordinaattoriin, Niina Salo-Lehtiseen: niina.salo-lehtinen@
hameensetlementti.fi.
Omalta Kylältä Hämeessä -hanketta on puolestaan
koordinoinut Hämeen Kylät
ry. Hämeen kylät ry tunnetaan esimerkiksi kesän
Avoimet Kylät -tapahtumasta.
Omalta Kylältä Hämeessä -hankkeen tavoitteena on
ollut tuoda esiin ja tuotteistaa uusia palveluratkaisuja,
ns. kyläpalveluja. Kyläpalvelut voivat olla esimerkiksi
saunailtoja, hyvinvointi- ja
terveyshetkiä kylätaloilla,
kahvioita, kierrätyspisteen
ylläpitämistä tai kuntosaleja. Kyläpalveluiden kirjo on
valtava, mutta niiden yhteinen tekijä on yhteisöllisyys:
kyläpalvelut vahvistavat
yhteisöllisyyttä. Hankkeen

Kyläasiamies Elina Leppänen esittelee erilaisia kyläpalveluita
Kanta-Hämeestä. Millaisia kyläpalveluita Ypäjällä tarvittaisiin?

päättymisestä huolimatta
kyläasiamies Elina Leppäseltä voi kysyä lisätietoja
erilaisista kyläpalveluista
sekä niiden rahoitus- ja työl-

listämismahdollisuuksista
puh. 0400 944 868, kylaasiamieshame@gmail.com.
Inka Stormi
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Forssan seudun rakennusvalvonta ja
ympäristönsuojelu yhteistyöhön
Forssan, Jokioisten, Tammelan ja
Ypäjän kanssa vuoden 2019 alusta
Yhteistyö aloitetaan neljän kunnan kanssa, mutta
myös Humppilan kunta on
liittymässä yhteistyö-hön
mahdollisimman pian alkuvuodesta. Yhteistyökuntien henkilökunta sijoittuu
Forssan kaupungin palvelukseen. Yhteistyöllä on
tarkoitus antaa seutukunnan asukkaille ja toimijoille tasapuolisesti samanlaista ohjausta, neuvontaa ja
lupatulkintaa. Yhteistyöllä
myös pyritään turvaamaan
kokoai-kainen palvelu koko seutukunnalle.
Kumpaakin toimialaa
säätelee pitkälti erilaiset

lait, asetukset ja muut säädökset ja siksi kuntarajat
ylittävää yhteistoimintaa
on helppo tehdä. Kuntademokratiaan liittyvää tarveharkintaa on mahdollis-ta
käyttää vain tietyissä harvoissa asioissa.
Vaikka tehtävien hoidosta vastaa Forssan kaupunki, säilyy kaikissa
kunnissa omat rakennusval-vonta- ja ympäristönsuojeluviranomaiset kuten
lautakunnat ja jaokset.
Vuoden alusta yhteydenotot kaupungin keskuksen kautta p. 03 41 411
(ma 8-16, ti-pe 8-15.30).

Henkilöstön suorat puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet
ilmoitetaan vuoden 2019 alussa.
Viralli-sissa lähetyksissä
pyydetään käyttämään
sähköpostiosoitteita rakennusvalvonta@forssa.fi
(raken-nusvalvonta-asiat)
ja ympäristo@forssa.fi
(ympäristönsuojeluasiat).
Käyntiosoite on Forssan kaupunki, Turuntie
18, 30100 Forssa (avoinna ma 9–16, ti–pe 9–15).
Pos-tiosoite on Forssan
kaupunki, Rakennusvalvonta ja ympäristöpalvelut, PL 62, 30101 Forssa.

Pyydämme kärsivällisyyttä, koska käytännön
työn organisointi on vasta
alussa. Erilaiset lupa-asiat
pyritään kuitenkin hoitamaan normaalissa aikataulussa kuten ennenkin.
Lisäksi toivomme rakentavia kommentteja ja
ehdotuksia tässä muutosvaiheessamme.
Ystävällisin terveisin
Niina Salminen-Åberg
palvelualueesta vastaava
p. 03 4141 5267
sähköposti:
niina.salminen@forssa.fi

Uusi julkaisu:

Uudistuva
hevostalous
Loppuvuonna ilmestynyt Uudistuva hevostalous -artikkelikokoelma kokoaa yhteen
tuoreita artikkeleita hevosalan vaikuttavuudesta, hevosyrittäjyydestä, mielikuvista ja
viestinnästä.
Artikkelit on alun perin
julkaistu HAMK Unlimited
-julkaisuportaalissa vuosien 2017–18 aikana. Lisäksi
julkaisussa on täydentäviä,

ennen julkaisemattomia kirjoituksia.
Taustamateriaalina kokoelmalle ovat keväällä 2017 tehdyt Hevosyrittäjyys- (n=575)
ja Hevosalan mielikuvat
(n=3055) -kyselyt. Useiden
asiantuntijoiden kirjoitukset
tarjoavat ajankohtaista tietoa
hevosalalla työskenteleville,
yrittäjille, opiskelijoille ja kehittäjille sekä sidosryhmille.

Julkaisun pysyvä osoite on
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-784-801-5
ja se löytyy maksutta netistä ammattikorkeakoulujen
opinnäytteiden ja julkaisujen yhteisen Theseus.fi
-tietokannan, hamk.fi sekä hippolis.fi -sivujen kautta.

Uudistuva hevostalous-hankkeen (2016-2018) toteutuksesta vastasi Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) yhteistyössä Luonnonvarakeskus
Luken ja Hippoliksen kanssa.

Uudistuva hevostalous-tiedonvälitys- ja yhteistyöhanke on
saanut rahoitusta EU-osarahoitteisesta Manner-Suomen
maaseudun kehittämisohjelmasta (2014–20)

Hyvää Uutta Vuotta!
Vuosi 2019 on kunnassamme eräänlainen merkkipaalu sekin, sillä tammikuussa tasan sata vuotta sitten
suoritettiin yhtenäiseen ja
yleiseen äänioikeuteen perustuva uuden järjestelmän
mukaiset kuntavaalit. Vuoden 1919 aikana alkoi itsenäisten tilojen palstoitus
Jokioisten kartanoiden sivutiloista ja -kartanoista myös
Ypäjän kunnan alueella.
Päättyneen vuoden joulu-

kuussa saimme kokea kulttuuripuomin hienot joulumarkkinat runsaan ohjelman
kera, hienon itsenäisyyspäivän juhlan ja kauneimmat
joululaulut ennen joulun
viettoa. Alkavan vuoden
kunnan talousarvio kunnan
tärkeät palvelut takaavine
talouden tasapainottamistoimenpiteineen saatiin käsitellyksi kunnanvaltuuston
kokouksessa joulukuun 13
päivänä.

Tammikuussa aloittavat
uusissa tehtävissään kirjaston- ja sivistystoimenjohtaja Jasmiina Sillanpää
ja yläkoulun, myöhemmin
yhtenäiskoulun rehtori Juha
Kraapo. Tervetuloa Ypäjälle, ja samalla kiitokset edellisille viranhaltijoille Heikki
Vainiolle ja Satu Leppälahdelle!
Uuden kunnanjohtajan
virantäyttö käynnistettiin
avaamalla haku joulukuun

17. päivä. Haemme tulevaisuuteen suuntaavaa innovatiivista kehittäjää kuntamme
johtoon.
Onnellista ja menestyksellistä uutta vuotta 2019
kaikille kuntamme asukkaille, yrittäjille, työntekijöille ja yhteistyökumppaneille.
Markku Saastamoinen
Kunnanhallituksen pj

Työharjoittelu
Ypäjän kunnassa
Kello tulee yhdeksän ja
kunnantalon ovet avautuvat. Puhelimet alkavat soida ja ihmisiä tulee sisään
hoitamaan asioitaan. Päivä
alkaa kupillisella kahvia ja
päivän lehdellä.
Olen toisen vuoden
ammattikoulun opiskelija Ypäjältä. Opiskelen
Loimaalla Liiketalouden
perustutkintoa toimisto ja
talouspuolella ja olen tällä
hetkellä Top-jaksolla Ypäjän kunnalla. Top-jakso
kestää kaksi kuukautta.
Ensimmäisen kuukauden
olin kunnantalolla toimistossa ja nyt toisen kuukauden olen Ypäjän kunnan
pääkirjastolla. Tähän mennessä ei ole ollut mitään
ongelmia tai suurempia katastrofeja.
Tänään olisi tarkoitus
avustaa kunnan viestintäsuunnittelijaa ja seurata
hänen päiväänsä. Päivän
tehtäviin kuuluisi suunnitella jouluajan tapahtumien ilmoituksia, päivittää
Ypäjän kunnan Facebooksivuja ja kunnan Instagramia ja puhtaaksikirjoittaa
Ypäjäläiseen tulevia ilmoituksia sekä jatkaa kunnan
Facebook- ja Instagramsivujen seurantatutkimusta. Päivät päättyvät yleensä
noin kolmen aikaan.
Huomenna olen taas toimistossa jatkamassa muita töitä. Toimiston arkeen
kuuluu kaikkea maan ja
taivaan väliltä. Suurimmassa roolissa on varmasti

puhelimeen vastaaminen.
Sopimusten skannaus sähköiseen muotoon ja niiden
arkistointi sekä niiden järjestämiseen on vierähtänyt muutama kokonainen
työpäivä. Myös vanhojen
arkistopapereiden hävittämiseen kuluu aikaa. Joskus voi joutua olemaan
yksin vastaanotossa, jos
muut ovat esim. palaverissa. Jos johonkin asiaan
ei osaa vastata, voi pyytää
asiakasta palaamaan asiaan
myöhemmin tai ottaa soittopyynnön.
Joulukuun alussa siirryin kirjastolle avustamaan
kirjaston henkilökuntaa.
Ensimmäinen päivä kului
järjestelmän opettelemiseen ja talon tavoille opettelemiseen. Työn toimenkuvaan kuuluu asiakkaiden lainakirjojen palauttaminen ja uusien lainojen
tekeminen. Uudet kirjat
päällystetään, kirjataan
järjestelmään sekä lisätään
tietotarra.
Aloitin työssäoppimisjakson 22.10.18 Kunnantalolla. Aika on mennyt
nopeasti, koska hommaa
on riittänyt ja ihmiset
ovat mukavia sekä iloisia.
1.12.18 siirryin kirjastolle. Työssäoppimisjakso on
ollut antoisa, koska olen
oppinut paljon uusia asioita kunnasta ja sen arjesta
sekä, miten mitäkin asiaa
hoidetaan.
Oskari Laine

Perhekahvila kaipaa
uutta vetäjää
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Ypäjän yhdistyksellä
on ollut perhekahvilatoimintaa maanantaisin aamupäivällä. Perhekahvilan ajatuksena on tarjota aikuisille ja
lapsille mahdollisuus tulla
tapaamaan toisiaan ja tutustua muihin samassa elämänvaiheessa oleviin ihmisiin.
Nyt perhekahvila kaipaa
uutta vetäjää helmikuusta alkaen. Olisiko sinusta siihen?
Mitään erityistaitoja ei tarvita. Vetäjä tulee paikalle ja
huolehtii paikkojen jäämisestä kuntoon, keittelee kahvit
välillä ja laittaa tarjolle vaikka hedelmiä tai voileipää tai
muuta pientä purtavaa, joita
sitten nautitaan yhdessä.
Sinulla ei ole pakko olla
omia lapsia tai lapsesi voivat olla vaikka jo aikuisia,
tai sitten voit tulla paikalle
lastesi kanssa. Tärkeintä on,
että olet paikalla sovittuna
aikana ja tulet toimeen ihmis-

ten kanssa. Voit myös ottaa
kaverisi mukaan tähän toimintaan, voitte vaikka toimia
vetovastuussa vuoroviikoin.
Perhekahvilan vetäminen
on vapaaehtoistyötä, joten
siitä ei makseta palkkaa. Se
tarjoaa kuitenkin mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin, mielekästä tekemistä ja
hyvää mieltä.
Jos kiinnostuit edes hiukan, ota yhteyttä nykyiseen
perhekahvilan vetäjään Minna Rautiaiseen 0504004880
tai poikkea maanantaina aamulla perhekahvilaan tutustumaan toimintaan!
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Eläkepäivät koittavat

Ypäjän sivistystoimenjohtaja ja Kartanon koulun rehtori Heikki
Vainio aloitti tehtävässään vuonna 2011.

Vuosi 2019 tuo mukanaan
muutoksia Ypäjän kunnassa. Tässä jutussa kerromme
kirjastonjohtaja Satu Leppälahden ja Kartanon koulun
rehtorin ja sivistystoimen
johtajan Heikki Vainion
kuulumiset ennen heidän
eläkepäivien alkamista.
”Asiakaskohtaamiset ja
kirjat, kirjasto on elämänmyönteinen ja arvostettu
paikka, jossa saa tehdä merkityksellistä työtä”, Ypäjän
kirjastonjohtaja Satu Leppälahti summaa työnsä parhaita puolia.
Istumme kirjaston punaisella sohvalla Leppälahden kanssa. Leppälahti on
toiminut Ypäjän kirjaston

johtajana viimeiset seitsemän vuotta ja hän siirtyy
eläkkeelle 1.1.2019 alkaen. Seitsemään vuoteen on
mahtunut paljon. Leppälahti
palkattiin kirjastonjohtajan
tehtävään tekemään selvitystä Jokiläänin kirjaston
perustamisesta, jossa olisi
yhdistetty Jokiläänin kirjastojen hallintoa. Jokiläänin kirjastoa ei kuitenkaan
katsottu tarpeelliseksi, sillä
Forssan seudun kirjastot tekivät jo silloin tiivistä yhteistyötä. Ypäjän, Humppilan, Jokioisten, Tammelan
ja Forssan kirjastot kuuluvat
Louna-kirjastoon: kirjastoilla on yhteiset verkkosivut
ja esimerkiksi kirjoja voi

lainata ja palauttaa kaikkiin
Louna-kirjastojen toimipisteisiin.
Tavallisen kirjastotyön
ohessa Ypäjän kirjastossa
on järjestetty tilaisuuksia ja
kulttuuritoimen vastaavana
Leppälahti on ollut järjestämässä Pertun päiviä ja
muita tapahtumia. Paljon
uuttakin on saanut opetella: ”Kai minusta on tullut
aika hyvä tiedonhakija tässä
työssä”, Leppälahti hymähtää. Kirjaston ja kirjan tulevaisuudesta Leppälahti pohtii seuraavaa: ”Kirja pysyy,
mutta sen rinnalla yleistyvät
ääni- ja sähkökirjat. Kirjastosta tulee yhä vapaampi ja
monipuolisempi tila ja tapahtumien paikka.” Kehittämisen kohtiakin Leppälahti
näkee Ypäjän kirjastossa:
”Vielä enemmän voitaisiin
tehdä yhteistyötä Ypäjän eri
toimijoiden ja esimerkiksi
nuorten kanssa.”
Entäpä millaisia lukijoita ypäjäläiset ovat? ”Eivät
kovin ahkeria, vaikka toki
myös ahkeria lukijoita Ypäjältä löytyy. Monet käyvät
kerran vuodessa lainaamassa kirjoja. Kesäasukkaat
käyttävät kirjaston palveluita paljon”, Leppälahti
kertoo. ”Kirjaa ei tarvitse lukea sanasta sanaan tai
loppuun, jokainen voi valita
oman, itselleen sopivan lukutyylin”, Leppälahti lisää.
Eläkepäivillä Leppälahti
aikoo käydä läpi valokuvat
viimeisten 20 vuoden ajalta,
siivota komerot, antaa aikaa
lapsenlapsille, lukea paljon
ja käydä kirjastossa. Haastattelun päätteeksi Leppälahti lähettää vielä terveiset
ypäjäläisille: ”Käykää ahkerasti kirjastossa ja kiitos
paljon kaikille kuluneista
vuosista!”

Leppälahti lukee itse paljon kirjoja: ”Kirja päivässä
tekee hyvää. Jos on oikein
hyvä kirja, saatan lukea sen
yhdeltä istumalta loppuun.”
Yksi Leppälahden suosikkikirjoista on Tove Janssonin
Kesä-kirja. Hauska kirjauutuus on ”100 klassikkoa
tunnissa”.
”Työ on ollut vaihderikasta ja koulun rehtorius
kiinnostavaa. Toimialapäällikkyys on ollut haastavaa
kouluverkon muutosten ja
kyläkoulujen sulkemisten
takia. Ypäjän koulujen henkilöstö on ollut alusta alkaen
mukana muutosprosessissa
ja tukenut muutosten etenemistä, mikä on helpottanut
kouluverkon uudistusten
valmistelua. Oppilasmäärät
ovat vuosi vuodelta vähentyneet, mikä vaati etsimään
ratkaisuja kouluverkon uudistamiseen”, Vainio tiivistää työtään.
Vainio on kuluneiden
seitsemän vuoden aikana
syventänyt oppimistaan erityisesti viestinnän ja vuorovaikutustaitojen osalta.
”Virkamiehen yksi tärkeimmistä taidoista on osata tarjota erilaisia vaihtoehtoja
päättäjille ja esitellä vaihtoehtojen hyvät ja huonot
puolet ymmärrettävästi.
Näitä vuorovaikutustaitoja
olen kehittänyt erityisesti kouluverkkouudistuksen
valmistelutyössä”,
Vainio kertoo. Työn parhaiksi
puoliksi Vainio puolestaan
nimeää oppilaiden kohtaamisen ja opettamisen: ”Silloin saa kokea onnistumisen
elämyksen heti ja suoraan.
Tosin opetustyö sitoo paikalleen, mikä taas vaatii
toimialapäälliköltä ajanhallintakykyjä.” Yllättävää on
ollut opettajien pieni vaih-

tuvuus siitäkin huolimatta,
että tuntimäärät ovat olleet
suhteellisen pieniä. ”Se on
ollut erittäin positiivista ja
yllättävää”, Vainio pohtii.
Vaikka paljon on jo saatu
valmiiksi, kehitettävääkin
vielä on. Vainion mielestä
on tärkeää, että rehtori olisi
yhä enemmän läsnä koulun
arjessa, tukena henkilöstölle
ja oppilaille. ”Tämä tulee
nyt onneksi parantumaan
sivistystoimen rakennemuutoksen myötä”, Vainio
muistuttaa. 1.1.2019 alkaen
Kartanon koulun rehtorina
aloittaa Juha Kraapo ja kirjastonjohtaja- sivistystoimenjohtajana Jasmiina Sillanpää.
Vainio näkee, että tulevaisuuden koulussa oppilaat
hakevat yhä itsenäisemmin
tietoa: ”Uusi opetussuunnitelma edellyttää oppilaita itse hakemaan tietoa. Opettaja
ohjaa yksilöllisesti ja antaa
raamit, mitä tietoa haetaan.

Tiedon haun kuitenkin tekee
oppilas itse, oman tahtinsa
mukaan.”
Entäpä millainen kouluja työympäristö Ypäjä on
ollut? ”Tavattoman mukava.
Oppilaat ovat rauhallisia ja
oppimishaluisia. Ypäjä on
ollut tietynlainen koulumaailman paratiisi. Tosin kuten
valtakunnallisestikin, myös
Ypäjällä on ollut viime vuosina havaittavissa levottomuuden lisääntyminen koulussa,” Vainio tuumaa.
Vainio lähettää haastattelun lopuksi vielä terveiset ypäjäläisille: ”Pitäkää
yhtenäiskoulun lippu korkealla ja kehittäkää yhtenäiskoulusta yhdessä hyvä
yksikkö”. Hän päättää terveiset tuttuun mottoonsa:
”Sydämen auringonsäteitä
ovat hymy ja ystävälliset
sanat!”
Inka Stormi

Heikki Vainio aikoo viettää eläkepäiviään teatterin, elokuvien,
kirjojen ja liikunnan parissa. Virtaa pääsee purkamaan myös
Loimaan kaupungin ja seurakunnan luottamustoimissa. Joulua Vainio viettää kotona sekä kirkossa ja haudoilla käyden.

Hämeen liitto pyytää tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäjiä
tekemään esityksiä vuoden 2019 Häme-päiväksi
Häme-päiväksi nimetylle tapahtumalle myönnetään 3 000 euron
kerta-avustus, jolla toivotaan kehitettävän tapahtumaa ja lisättävän
sen tunnettavuutta.
Valittavalta Häme-päivältä edellytetään vähintään seuraavia kriteerejä:
1. Tapahtuma järjestetään KantaHämeen maakunnan alueella.
2. Tapahtuma on aiheeltaan hämäläinen tai muutoin maakunnallisesti tai seutukunnallisesti merkittävä.
3. Tapahtumalle on eduksi matkailullinen vetovoimaisuus.
4. Yleisöllä tulee olla mahdollisuus osallistua tapahtumaan maksutta.
5. Tapahtuman järjestäjällä tulee
olla motivaatio ja näkemys tapahtuman kehittämiseksi, jota maksettava
tuki edesauttaa.

6. Häme-päivän järjestäjien tulee
olla valmiita tekemään tapahtuman
markkinointiyhteistyötä Hämeen
liiton kanssa ja Hämeen liitolle
varataan mahdollisuus olla tapahtumassa mukana antamassa infoa
maakunnasta ja liiton toiminnasta
järjestäjien kanssa sovittavalla tavalla.
7. Tapahtuman markkinoinnissa
kerrotaan sen olevan vuoden 2019
Häme-päivä.
8. Hakijan tulee esittää suunnitelma avustuksen käyttämisestä.
Suunnitelman tulee sisältää vähintään talousarvio, kuvaus tapahtuman toteuttamisesta ja Häme-päivän
ohjelma.

Hakemusten jättäminen ja
Häme-päivän valinta

Esitykset vuoden 2019 Häme-päiväksi tehdään vapaamuotoisella ha-

kemuksella. Hakemukset tulee olla
perillä Hämeen liitossa viimeistään
maanantaina 28.1.2019, klo 15.00
mennessä.
Saajan valitsee Kanta-Hämeen
maakuntahallitus 18.2.2019.

Hakemukset tulee toimittaa
osoitteella
Hämeen liitto
”Häme-päivä 2019”
Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna
tai sähköpostilla
hameenliitto@hame.fi

Lisätiedot:
Jouko Ylipaavalniemi,
yhteysjohtaja, 050 327 2837,
jouko.ylipaavalniemi@hame.fi
Jaana Laakso, yhteyskoordinaattori,
maakuntajohtajan assistentti, 050
370 1417, jaana.laakso@hame.fi

Mikä on Häme-päivä
•
Häme-päivä on tapahtuma, joka
vahvistaa hämäläistä tapahtumatarjontaa ja tekee sitä tunnetuksi
maakunnassa ja sen ulkopuolella.
• Hämeen maakuntahallitus nimeää
yhden vuonna 2019 maakunnassa
järjestettävän tapahtuman tai tilaisuuden maakunnan nimikkotapahtumaksi, Häme-päiväksi.

Hämeen liitto on Kanta-Hämeen
11 kunnan muodostama kuntayhtymä ja aktiivinen alueensa kehittäjä,
jonka ydintehtäviä ovat edunvalvonta, maakuntakaavoitus ja aluekehittäminen. Hämeen liitto toimii
sote- ja maakuntauudistusta valmistelevan Oma Häme –hankkeen kotipesänä. Osana Hämeen liittoa toimii
myös Hämeen kesäyliopisto.
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ELÄKELIITON YPÄJÄN YHDISTYS

Ypäjä on Kanta-Hämeessä sijaitseva noin 2400 asukkaan kunta,
jossa hevosalan koulutuksella ja kehittämisellä sekä monipuolisella
yritystoiminnalla on näkyvä rooli. Yhteistyö Forssan seudun ja muiden naapurikuntien kanssa on aktiivista.
Kunnanjohtajamme siirtyessä uusiin tehtäviin julistamme haettavaksi

KUNNANJOHTAJAN VIRAN
Tulet kehittämään kuntamme elinvoimaa sekä toteuttamaan toimintaamme ohjaavaa kuntastrategiaa.
Edellytämme virkaan soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä kunnallis- tai julkishallinnon ja -talouden tuntemusta. Odotamme
sinun olevan tulevaisuuteen suuntaava aktiivinen verkostoituja sekä
innovatiivinen kehittäjä. Omaat hyvät esimiestaidot sekä esimieskokemusta. Olet yhteistyökykyinen ja määrätietoinen.
Virka täytetään toistaiseksi ja siihen sovelletaan kuuden kuukauden
koeaikaa. Aloitusajankohdasta voidaan sopia erikseen. Hakijoiden
soveltuvuuden arviointiin voidaan tarvittaessa käyttää ulkopuolista
toimijaa ja virkaan valitun on ennen viranhoidon aloittamista toimitettava lääkärintodistus terveydentilastaan. Valitun kanssa laaditaan
johtajasopimus.
Ypäjän kunta on savuton työpaikka.
Ypäjän kunnanvaltuustolle osoitetut hakemukset ansioluetteloineen
on toimitettava kunnanvirastoon 11.1.2019 klo 15.00 mennessä
os. Ypäjän kunta, Perttulantie 20, 32100 Ypäjä, tai sähköpostitse
kunta@ypaja.fi.
Virkaa koskeviin tiedusteluihin vastaavat kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jari Hepomaa p. 040 550 9859, kunnanhallituksen puheenjohtaja Markku Saastamoinen p. 040 546 9879 ja vt. kunnanjohtaja
Sam Vuorinen p. 050 356 2193 (joulun ja vuodenvaihteen pyhät pl.).

Tiedote nuohouspalveluiden järjestämistä
koskevasta muutoksesta

08.01.2019 tiistai
klo 11.30 h
 allituksen kokous
Veteraanitupa
klo 13.00 k uukausitapaaminen
Kunnantoimisto, valtuustosali
Perttulantie 20
klo 14.00–16.00 KELAN TIEDOTUSTILAISUUS
Kunnantoimisto, valtuustosali
Aiheena: KELAN ETUUDET IKÄIHMISILLE
• Sairaan hoitokorvaukset
• Lääke ja matkakorvaukset
• Eläkkeensaajan asumistuki
• Hoitotuet
• Perustoimeentulo tuki
Vieraana Tampereen Kelasta ELINA RAUTIO.
TERVETULOA kaikki joita asia kiinnostaa!
Tilaisuuden päätteeksi kahvitarjoilu 2,00 e /henk.

Nuohouspalvelujen järjestämistä koskevat pelastuslain muutokset on hyväksytty ja vahvistettu. Lakimuutokset tulevat voimaan
1.1.2019. Pelastuslaitoksilta poistuu velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Käytännössä tämä tarkoittaa nykyisen piirinuohousjärjestelmän loppumista.
Nykyiset alueelliset piirinuohoussopimukset lakkaavat KantaHämeessä kuuden kuukauden siirtymäajan jälkeen 30.6.2019.
Toisin sanoen pelastuslain muutos vaikuttaa maakuntamme
alueella nuohouksen järjestämiseen vasta 1.7.2019 alkaen, siihen
asti toimitaan nykyisten sopimusten ja käytäntöjen mukaisesti.
Lakimuutoksen myötä koko maassa siirrytään nuohouspalvelujen vapaaseen tarjontaan. Nuohouspalveluja saa jatkossakin
tarjota vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö.
Rakennuksen omistajan ja haltijan velvoite huolehtia tulisijojen
ja savuhormien säännöllisestä nuohouksesta säilyy entisenä,
samoin nuohouksen määrävälit. Vakituisissa asunnoissa nuohous
on tehtävä vuosittain, vapaa-ajan asunnoissa vähintään kolmen
vuoden välein.

15.01.2019 tiistai klo 13.00
NAISTENPIIRI Veteraanitupa

Lisätietoja:
pelastuspäällikkö Petri Talikka
p. 03 621 2453
petri.talikka@pelastuslaitos.fi

25.01.2019 perjantai klo 13.00
TARINATUPA Veteraanitupa
08.02.2019 perjantai klo 13.00
AINO ELOKUVA
Erikoisnäytös Etelä-Hämeen piirin yhdistyksille
Elävien kuvien Teatteri
Keskuskatu 1 Forssa
liput 8,00 e
Ilmoittautumiset: Keijo Mäki-Punto 0400 535315
Sinikka Suonpää 0500 503640
Jos tarpeeksi lähtijöitä tilataan linja-auto.

Ypäjän eteläiset maa- ja kotitalousnaiset

TUPAILTA

Pakkasten myötä avantokin alkaa
Piilikankaan uimalampeen muodostua. Avantosaunat sunnuntaisin
klo 15–18, keskiviikkoisin klo 18–21
Hinta 5€ sis. mehu ja pipari.

Kokoonnutaan torstaina 24 tammikuuta klo 18:00
Aila Sirenillä. Suunnitellaan kesään ja kesän toimintaa.
Tervetuloa!

Eläkeliiton Etelä-Hämeen piirille on varattu
TUETTU LOMA LEHMIRANNAN LOMAKESKUKSEEN
08.04 – 13.04.2019 Hakuaika päätyy 08.01.2019
Voit hakea sitä yksin tai kaksin.
Hakemuksen voi tehdä sähköisesti www.mtlh.fi
tai paperisia lomakkeita saa minulta
Terveisin Sinikka Suonpää
puh. 0500 503640

28.11.2018

Eläkeliiton Etelä-Hämeen piirin kannanotto
Kelan taksikilpailutuksen ongelmat korjattava pikaisesti
Eläkeliiton Etelä-Hämeen piirin syyskokous vaatii pikaisia toimia
taksiliikenteen ongelmien ratkaisemiseksi. Sairausvakuutuslain
mukaisten Kansaneläkelaitoksen järjestämien kuljetuspalveluiden ongelmat ovat vaikeuttaneet kansalaisten terveyspalveluiden käyttöä. Jos taksikyytejä jää saamatta ongelmien vuoksi,
henkilö voi jäädä esimerkiksi ilman lääkäripalveluita, kun hän ei
pääsekään saapumaan varaamalleen vastaanottoajalle.
Kansaneläkelaitos on viime kuukausina lukuisia kertoja vakuuttanut taksipalveluiden ongelmista valittaneille kansalaisille,
että ongelmat ovat ratkenneet. Tästä huolimatta saamme jatkuvasti yhteydenottoja piirimme yhdistyksistä, että ikäihmiset
jäävät elelleen ilman heille myönnettyjä lakisääteisiä kuljetuspalveluita.
Eläkeliiton Etelä-Hämeen piiri muistuttaa, että sairausvakuutuslain mukaiset taksikyydit ovat elintärkeä osa kansalaisten
terveydenhuollon palveluketjua. Perustuslaki turvaa kansalaisille oikeuden riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. On
kohtuutonta, mikäli kansalaisten tarvitsema hoitotoimenpide
peruuntuu taksiliikenteen ongelmien takia. Muistutamme, että taksikyydin ongelmista aiheutuva dialyysi- tai sädehoidon
peruuntuminen keskussairaalassa voi aiheuttaa jopa potilaan
henkeä uhkaavan vaaratilanteen. Jokainen epäonnistunut tai
ajamatta jäänyt kuljetus tai vastaamaton tilauspuhelu on liikaa.

SPR:n Ypäjän osaston

HAAVIN AAMUT
kaikille ypäjäläisille tarkoitetut avoimen toiminnan aamupäivät jatkuvat keskiviikkoisin ja torstaisin Nuorisotila Haavin
tiloissa. 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!
Kevätkausi alkaa keskiviikkona 9.1.2019.
Lisätietoja: Satu Leppälahti p. 050 363 0508 tai
Eeva Mikkola p. 050 370 6867

Tulossa 14.04.2019 klo 15.00
Teatteri KVARTETTI tulee Ypäjälle
Kartanon koulu, Varsanojantie 97 Ypäjä
VAIMONI ON TOISTA MAATA -esitys
Lippuja ennakkoon saatavilla 20 eur (sis. kahvin ja pullan)
HYVÄÄ VUOTTA 2019
KAIKILLE JÄSENILLE
SEKÄ TULEVILLE JÄSENILLE!
KIITOS YPÄJÄN YHDISTYS
YHDISTYS ON SAANUT ETELÄ-HÄMEEN PIIRILTÄ STIPENDIN
otsikolla: AKTIIVINEN, NÄKYVÄ TOIMINTA
KIITOS TEILLE, JOTKA LAHJOITITTE
VILLASUKKIA PUKINKONTTIIN, NIITÄ TARVITSEVILLE.

Liikuntatapahtumia

Yllätyksen liikuntatarjontaa
Pertunkaaren urheiluhallissa 2019

Omatoimiharjoittelu 1 ja 2
Omatoimista lihaskuntoharjoittelua (liikkuvuus; kestävyys ym. EI pallopelejä!
maanantaisin 17:00Ͳ18:30 ja lauantaisin 10:00Ͳ11:30
kevätkausi 7.1Ͳ 13.5.2019
1x vko20€ / jäsen 

03 synt. ja nuoremmat, maksu puoleen hintaan 
2x vko40€ / jäsen 

60€ / muut 


Vuorovastaava: Johanna Sirviö ja Elina Kauranen

Lasten urheilukoulu (Ͳ11Ͳ06 synt.)
Perusominaisuuksien kuten nopeuden, kimmoisuuden, lihaskunnon ja koordinaation kehittämistä
sisäpelikentällä pelien, voimistelun ja ratojen avulla.
perjantaisin 17:30Ͳ19:00
kevätkausi 4.1Ͳ26.4.2019
40€ / jäsen
60€ / muut
 

Ohjaaja Elina Kauranen / Saara Suonpää

Aikuisten lentopallo (päivävuorot)
Kuntoliikuntapohjaista lentopallon pelaamista Ͳ03 syntyneille ja vanhemmille
tiistaisin 10:00Ͳ12:00 ja perjantaisin 10:00 Ͳ12:00
kevätkausi 4.1 Ͳ28.5.2019

25€ / jäsen

40€ / muut 


Ohjaaja: Pasi Pasi Paloposki



Aikuisten lentopallo (iltavuoro)
Kuntoliikuntapohjaista lentopallon pelaamista sisäpelikentällä
Tiistaisin 18:30Ͳ20:00
Kevätkausi 8.1.2019 alkaen

20€ / jäsen

40€ / muut 


Vuorovastaava: Pasi Paloposki

Lentopallo E Ͳikäiset (Ͳ09Ͳ08 synt.) 
Monipuolisesti lentopallon harjoittelua ja pelaamista sisäpelikentällä
tiistaisin klo 17:30Ͳ19:00 ja torstaisin 17:30Ͳ19:15
kevätkausi 3.1 Ͳ 9.5.2019
Mahdollisuus joukkueͲ/sarjatoimintaan ,joukkuepelaajan tulee olla jäsen.

40€ joukkuepelaaja / muut 

30€ harrastejäsen


Valmentaja Mirka KaunistoͲVuorentausta

Lentopallo FͲikäiset (Ͳ12 Ͳ 09 synt.) 
Monipuolisesti lentopallon harjoittelua ja pelaamista sisäpelikentällä
iistaisin 16:30Ͳ 17:30 ja torstaisin 16:30Ͳ 17:30
Kevätkausi 3.1 Ͳ 9.5.2019 
Mahdollisuus joukkueen perustamiseen, joukkuepelaajan tulee olla jäsen

30€ joukkuepelaaja / muut

25€ harrastejäsen  
Ohjaaja: Mirka KaunistoͲVuorentausta/ Pasi Paloposki
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20€ / jäsen

40€ / muut 


Vuorovastaava: Pasi Paloposki

Lentopallo E Ͳikäiset (Ͳ09Ͳ08 synt.) 
Monipuolisesti lentopallon harjoittelua ja pelaamista sisäpelikentällä
tiistaisin klo 17:30Ͳ19:00 ja torstaisin 17:30Ͳ19:15
kevätkausi 3.1 Ͳ 9.5.2019
Mahdollisuus joukkueͲ/sarjatoimintaan ,joukkuepelaajan tulee olla jäsen.

40€ joukkuepelaaja / muut 

30€ harrastejäsen


Valmentaja Mirka KaunistoͲVuorentausta

Lentopallo FͲikäiset (Ͳ12 Ͳ 09 synt.) 
Monipuolisesti lentopallon harjoittelua ja pelaamista sisäpelikentällä
iistaisin 16:30Ͳ 17:30 ja torstaisin 16:30Ͳ 17:30
Kevätkausi 3.1 Ͳ 9.5.2019 
Mahdollisuus joukkueen perustamiseen, joukkuepelaajan tulee olla jäsen

30€ joukkuepelaaja / muut

25€ harrastejäsen  
Ohjaaja: Mirka KaunistoͲVuorentausta/ Pasi Paloposki

Lentisharkat (Ͳ12Ͳ09 synt.)
Monipuolisesti lentopallon harjoittelua ja pelaamista sisäpelikentällä
tiistaisin klo 16:30Ͳ17:30.2019
Kevätkausi 8.1Ͳ 9.5.2019

20€ / jäsen

40€ / muut  

Ohjaajat Mirka KaunistoͲVuorentausta ( Eve+Veera)

Sulkapallo 
Omatoimista sulkapallon pelaamista sisäpelikentällä kaikenikäisille 
(alle 15Ͳvuotiaat 15 –vuotta täyttäneen seurassa)
keskiviikkoisin 18:30Ͳ20.00 
Alkaen 26.12.Ͳ29.5.2019 
10€ / 15 vuotta ja nuoremmat jäsenet

25€ / jäsen

45€ / muut  


Vuorovastaava: Turo Järvinen

Judo
Judo on harrastamäärältään maailman suurin urheilulaji. Kaikenikäisille peilisalissa.
tiistaisin 18:00Ͳ19:30

20€ / jäsen

40€ / muut 


Vuorovastaava: Pertti helander

Aikuisten salibandy
Kuntoliikuntapohjaista salibandyn pelaamista sisäpelikentällä Ͳ03 synt. ja vanhemmille 
maanantaisin 19:30Ͳ21:00 ja keskiviikkoisin 20.00Ͳ21:30 
alkaen 26.12Ͳ2018Ͳ29.5.2019 
45€ / jäsen
65€ / muut
 


Vuorovastaava Mikko Hokka


Tenavien salibandy (Ͳ12 Ͳ 10 synt.)
Kuntoliikuntapohjaisia salibandyn harjoituksia ja pelaamista sisäpelikentällä 
maanantaisin 18:30Ͳ19:30
kevätkausi 7.1Ͳ13.5.2019
30€ / jäsen 
50€ / muut



Ohjaajana Eelis Männikkö


Lasten salibandy (Ͳ09Ͳ 06 synt.)
Kuntoliikuntapohjaisia salibandyharjoituksia ja pelaamista sisäpelikentällä
perjantaisin 16:00 – 17:30
kevätkausi 11.1 Ͳ17.5.2019

45€ / jäsen

65€ / muut 


Vuorovastaava: Aleksanteri Laaksonen

Aikataulujen mahdollisista muutoksista päivitetään
informaatiota Yllätyksen FBͲsivuille.

Lisätiedot 050 3559 901 / Mirka

Yhdistyksen jäsenyys on kaikille avoin, jäsenmaksu 15€ / vuosi. Jäseneksi
voi liittyä vuorolla, jäsentietolomakeita vuorovastaavalta. Voit liittyä myös
sͲpostitse ypajanyllatys@gmail.com

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




Ypäjän Yllätys ry:n hallitus taas on päättänyt tukea nuorten
liikkumista, tästä nuorille on alennetut hinnat.
Osallistujia ei ole vakuutettu Yllätyksen puolesta, suosittelemme
henkilökohtaisen tapaturmavakuutuksen hankkimista.

Tammikuu / 2019
YPÄJÄN KUNTA JÄRJESTÄÄ

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
TORSTAINA 17.1.2019


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

Palveluohjauksen päällikkö Marjatta Palojärvi tavattavissa
Ypäjän palvelukeskuksessa Rauhalantie 1
klo 12–15 ke 23.1.
ke 27.2.
ke 27.3.
ti 30.4.
ke 29.5.
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän aikuissosiaalityö on
toimittanut niin lahjakortit kuin lahjat eteenpäin niitä tarvitseville.

retki
Trampoliini Parkiin
Turkuun!!

(suluissa viimeinen aineiston jättöpäivä)
helmikuu 2019
30.1.
(21.1.)
maaliskuu 2019
27.2.
(18.2.)
huhtikuu 2019
27.3.
(18.3.)

Ypäjäläinen uudistuu vuonna 2019

Tammi–huhtikuun lehdet
ilmestyvät vielä tutulla tapaa.
Poikkeuksena on seurakunnan
lehtiosuus, joka puolittuu
aiempaan verrattuna seurakunnan päätöksen
mukaisesti.
Ypäjäläisen udistuksista
kerrotaan alkuvuoden
lehdissä tarkemmin.

Ypäjänkylän koulun
koulukauppa
Myynnissä mm. vanhoja
– käytöstä poistettuja kirjoja ja lehtiä
– muuta tarpeetonta opetusmateriaalia
AUKIOLOAJAT:
Ypäjänkylän koululla (Onkijoenperäntie 31)

tiistaisin
perjantaisin

klo 14–17
klo 12–14

EI koulun loma-aikoina viikolla 8 ja pitkäperjantaina

(Liikkakerholaiset saavat ilmaisen kyydin!!)

Tuotto käytetään oppilaiden retkitoimintaa.
KÄTEISMAKSU!

KIRJASTO

Ypäjän kunta julistaa
eläinystävällisen uuden vuoden 2019

YPÄJÄLÄISEN ilmestyminen v. 2019

Lisätietoja Johanna Turkki (puh: 050 405 4087).
Kerhoon ovat tervetulleita perhepäivähoitajat,
isovanhemmat, isät ja äidit lasten kanssa.
Osallistumismaksu 2 € / perhe, sisältää välipalan.
Tervetuloa mukaan!

Lipun hinta Trampoliini Parkiin 14€
ja bussikyyti 10 €

Ilmoita tulostasi riina.levander@ypaja.fi ja liikkakerholaiset omassa WhatsApp-ryhmässä 16.1. mennessä

Keskiviikkoisin Kartanon koululla
Klo 15 – 16
Viikoittain vaihtuva ohjelma,
Ilmoitukset tapahtuu WhatsApp-ryhmässä!
Ilmoittautumiset Riinalle osoitteeseen
riina.levander@ypaja.fi
torstai 3.1. mennessä

• 12.1.2019 Uusi vuosi alkaa ja kettuja on liikkeellä.
• 19.1.2019 Lumihiutaleita leijailee.
• 26.1.2019 Hama-helmi töitä.

Kaunis kiitos MLL Ypäjän paikallisyhdistys ja Lions Club Ypäjä lahjakorteista, lämmin kiitos kaikille teille
kuntalaisille, jotka toimititte Ypäjän
kunnalle joululahjoja jaettavaksi
vähävaraisten perheiden lapsille.

Lähtö Ypäjältä klo 15.30 ja paluu noin 19.00

LIIKKAKERHO
alakoululaisille

Tammikuussa on talvi!

IKÄIHMISILLE OHJAUSTA JA NEUVONTAA

23.1.2019

Ypäjän kunta suosittelee niin kuntalaisia kuin kuntaan vuodenvaihteessa tulevia vieraita pidättäytymään ilotulitteiden
ampumisesta Ypäjän kunnan taajamassa ja hevostilojen läheisyydessä.
Ypäjän kunta toivottaa kaikille onnellista uutta vuotta 2019

VARHAISKASVATUKSEN
AVOIN PERHEKERHO HAAVISSA
perjantaisin kello 9–11.30

YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO
YPÄJÄN TARINAKILPAILU 10.12.2018 – 31.1.2019
Mikä on mielestäsi parasta Ypäjällä? Liittyykö se ystäviisi tai
perheeseesi, harrastuksiisi, työhösi tai arkeen? Vai onko mielestäsi parasta ypäjäläinen luonto, ruoka, murre tai vaikkapa
paikalliset perinteet ja kotiseudun historia? Tai kenties mieleesi
muistuu jokin tietty hetki, joka kiteyttää sen, mikä on Ypäjällä
parasta.
Kerro, mikä on mielestäsi parasta Ypäjällä ja osallistu Ypäjän
tarinakilpailuun! Tarinakilpailu alkaa 10.12.2018 ja päättyy
31.1.2019.
Tarinakilpailun teema on ”Parasta Ypäjällä”. Voit osallistua
tarinakilpailuun lähettämällä lyhyen tarinan, runon, aforismin,
muistelman tai muun kirjoituksen siitä, mikä on parasta Ypäjällä. Kirjoitusten tulee olla enintään 250 sanan pituisia. Keksi
kirjoituksellesi myös osuva otsikko ja muista mainita nimesi ja
yhteystietosi.
Kirjoitukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen inka.stormi@ypaja.fi doc., pdf. tai rtf-muodossa, tai kopiona kunnantalolle. Kirjoita sähköpostin osoitekenttään tai kirjekuoreen:
Parasta Ypäjällä. Lähetä kirjoituksesi viimeistään 31.1.2019.
Tarinakilpailun raati valitsee kahdeksan parasta kirjoitusta.
Voittajat ilmoitetaan ja palkitaan helmikuussa 2019.
Osallistumalla Ypäjän tarinakilpailuun annat luvan Ypäjän
kunnalle käyttää kirjoitustasi Ypäjän kunnan paperisissa ja sähköisissä matkailu- markkinointimateriaaleissa. Kerrothan, jos et
halua, että etunimesi liitetään kirjoitukseesi kunnan matkailuja markkinointimateriaaleissa.
Palkintoraadissa ovat mukana: Vapaa-ajanohjaaja Eeva Lehtonen ja vapaa-ajanohjaaja Riina Levander yhteisäänellä, kentänhoitaja Kari Vahaniitty, Kulttuuri Puomin edustaja Katriina
Reijonen, tarinoiden ja Ypäjän tuntija Helena Kujansuu, viestintäsuunnittelija Inka Stormi sekä Ypäjän eskarit. Raati valitsee
kahdeksan parasta tarinoitsijaa ja palkitsee heidät kunniakirjalla
sekä paikallisilla palveluilla tai tuotteilla helmikuussa 2019.
Lisätietoja:
Inka Stormi, Ypäjän kunnan viestintä- ja elinvoimasuunnittelija
sähköposti: inka.stormi@ypaja.fi
puh.: +358 50 3381798

Hossintie 2, 32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5269
puh. (02) 7626 5268, 0503455510 (kirjastonjohtaja
Jasmiina Sillanpää, kulttuuriasiat)
sähköposti: ypajan.kirjasto@ypaja.fi
www.ypaja.fi
www.lounakirjastot.fi
Facebookissa haulla ”Ypäjän kirjasto”.

AUKIOLOAJAT 1.9.–31.5.

ma klo 13–19
ti
klo 13–19
ke klo 10–16
to
klo 13–19
pe klo 10–16
Tammikuun avoimet lauantait 12.1. ja 26.1.

DIGITOINTILAITTEET

Louna-kirjastojen kiertävät digilaitteet ovat Ypäjän
kirjastossa vielä tammikuun ajan. 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!

KIRJASTON TILAJÄRJESTELYT

Perttulan koulun ekaluokkalaiset opiskelevat kirjaston
monitoimitilassa kuluvan syksyn ja ensi kevään. Iltapäivätoiminta jatkaa yläkerrassa. Perjantaiaamujen
avoin perhekerho on muuttanut Haaviin. Näyttelytila
on käytettävissä vasta ensi kesänä ja kokouksia voi
järjestää vain 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.
Hyvää uutta vuotta!

