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Parturi-kampaamo Outi Perho

Ypäjä, Pappilanmäentie 8 A

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

Uusi, tiiliverh paritalokiinteistö kauniissa etelärinteessä. 1mh+oh+avok+
psh/wc+s, 47 m2. Takka,
lämm.talt.otto. Erill varasto
H. 93.300 €.

www.parturikampaamooutiperho.ﬁ

Ypäjä, Naiminpolku
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Ypäjän keskustassa, Lepolantie 2, n. 180 m2,
sopii toimistoksi tai liikkeeksi, esim. R-kioski, puutarhakauppa, maataloustuotteiden myyntipiste, kirpputori…
Vuokrapyyntö 800 + alv.
Soita 044 343 4838, sunmarianne@luukku.com,
niin mietitään yhdessä.

Lahjaksi äidille,
valmistuvalle tai itsellesi
PÄÄHIERONTA 35 e

Fysioterapeutti
Satu Vaarula
p. 0400 430 088

VUOKRATTAVANA
KOLMIO 65 m2
rauhallisessa rivitalossa
Ypäjällä Papalintiellä
Puh. 0400 465 095

Haketusta sopivasti

Haketuspalvelu Laaksonen

puh. 0400 823 977

Kiitoksia äänestäjille
luottamuksesta.
Olli-Pekka Kaunela

Kiitos äänestäjille
Jari Hepomaa

Kiitos luottamuksesta
äänestäjillemme.
Veikko, Ulla-Kristiina, Mirja, Jukka,
Elina, Pirjo-Riitta, Janika, Tero ja Suvi

Ypäjä, Pohjankulmantie

Koko perheen liikuntapäivä Pertunkaaressa
lauantaina 20.5.
Olemme mukana tapahtumassa tarjoamalla liikuntatunteja.
Lisätietoa www.facebook.com/OPYpaja.

Kuvataidekilpailun satoa esillä pankkisalissa.
Tervetuloa näyttelyyn!

Kesäduuni OPn piikkiin
Lahjoitamme kesätyöpaikkoja 15-17 -vuotiaille ypäjäläisille
yhdistysten kautta. OP tukee yhdistyksiä 360 eurolla
kesätyöntekijää kohden. Mukana olevat yhdistykset:
Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistys ry,
jokioinen-ypaja.4h.ﬁ/toitanuorille/
MLL Ypäjän paikallisyhdistys, jonna.hakamaki@seutuposti.ﬁ
Ypäjänkylän kyläyhdistys ry, lipponen.pirkko@pp.inet.ﬁ
Ypäjän Yllätys ry, liikuntavastaava@ypajanyllatys.ﬁ

Ypäjä, Rassintie

Puh. (02) 727 1180

TOIMITILAA VUOKRATTAVANA

Ystävyys on värikästä!

Kartanon
kylässä
sij
uutta
vast
Eko-talo.
3h+k+psh+s+wc+et+ter,
108 m2. Erill talvilämmin
sauna / tuparak ja kat terassi sekä talousrak ja kellari.
T. 7.800 m2. H. 149.000 €.

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

Uusi, asumaton huoneisto. Oh+avok+mh+psh+s+
wc+vh, 72 m2. Lattialämm,
kaukolämpö. Lis iso lasiterassi, lämm var ja autokatos. H. 149.000 v.

UUTTA YPÄJÄLLÄ!
HUOLLOT JA
KORJAUS

5!1!.2!˦ĊÏ!Ċ
TARVIKEMYYNTI
ϋ RASKAS KALUSTO
ϋ MAATALOUSKALUSTO
ϋ KATSASTUSHUOLLOT
ϋ ILMASTOINTIHUOLLOT
PUHELIN:

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

Saneerattu kohde keskustan
kupeessa.
1h+k+psh+s+wc+vh+2et,
70 m2. Erill talousrak, jossa toimisto, työ- ja var.tilaa.
Koiratarha valmiina.
T. 1.958 m2. H. 64.000 €.

Ypäjä, Rajatie
Aivan keskustassa sij v.
1986 valm okt, jossa myös
autotalli ja lämm työtila.
4h+k+psh+s+apk+vh+at,
161 m2. Takka, leivinuuni ja
puuliesi, sähkölämm.
T. 1.187 m2. H. 94.000 €.
www.oikotie.fi

Matti Järvinen LKV
32100 Ypäjä, 040 594 8877










Lähiruokaa parhaimmillaan!



PAIJAN MAISTUVA



Äitienpäivälounas su 14.5.2017 klo 12 – 15
Varaukset: 050 5696 945



VUOKRALLE TARJOTAAN PELTOA

Ypäjän kunta, Levän kylä. Rekisteritila 7.81 ja 7.262.
Peltoaluetta yhteensä 12,94 ha.
Vuokra-aika 1.1.2018 –
Antti Simola 040 5966387, ak.simola@gmail.com







Kiitokset kevätnäyttelyssä ja konsertissa 21. -23.4.2017
Jokioisten Tietotalolla vierailleille sekä järjestelyihin
osallistuneille!

Kiitokset luottamuksesta.
–Y
 hteistyö Ypäjän menestyksekkään
tulevaisuuden eteen jatkuu!

Päivi Laine

Kiitos luottamuksesta!
LÄMPIMÄT KIITOKSET LUOTTAMUKSESTA
KAIKILLE ÄÄNESTÄJILLEMME!
Tarjoamme kakkukahvit Ypäjän torilla
lauantaina 6.5.2017 klo 10.00–12.00.
Tervetuloa!
Ypäjän Kokoomus ry ehdokkaat

Anni Vääri

Lämmin kiitos luottamuksesta.
Matti Alanko ja Johanna Alanko
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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
Kesä–heinäkuun
Ypäjäläinen
Toukokuun Ypäjäläinen
ilmestyyilmestyy
4.6.2017.
torstaina
5.5.2016.Lehteen
Lehteentarkoitettu
aineisto
on toimitettava
kuntarkoitettu
aineisto
on toimitetnanvirastoon
viimeistään
tava kunnantalolle
26.4.2016maanantaina
klo 12.0022.5.2017
mennessä.klo 15.00.
Elokuun
Ypäjäläinen
ilmestyy
Kesä-heinäkuun
2016 Ypäjäläinen
3.8.2017.
ilmestyy 2.6.2016.

toimintaa toukokuussa

To 4.5.
Pe 5.5.

klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla
klo 12.30 Laulun ystävät srk-kodilla
klo 13.30 Lasten kuoro srk-kodilla
klo 18 Isoskoulutus sumpussa
Su 7.5. klo 10 Messu kirkossa Erkki Vappula, Saukkola
klo 11.30 Rauno Martikaisen syntymäpäivät srk-kodilla
Ke 10.5. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
klo 13 Palvelukeskus hartaus
klo 18.30 Kirkkovaltuuston kokous srk-kodilla
To 11.5.	Srk-retki Hyvinkäälle kirkkojen kierros. Lähtö klo 9 Loimaa – Kätinhäntä – Ypäjä
srk-koti (9.30), paluu klo 18.
klo 18.30 Aikuisten kuoro srk-kodilla
Pe 12.5. klo 11.30 Kylvön siunaus Ypäjänkylän koululla
klo 12.30 Laulun ystävät srk-kodilla
klo 13.30 Lasten kuoro srk-kodilla
Su 14.5. klo 10 Messu kirkossa Parikka, Tapio Laurila
Ti 16.5. klo 12 Ypäjänkylän Diakoniapiiri Lainausasemalla
klo 18 Lauluilta kevät ja –kesälaulujen merkeissä srk-kodilla
Ke 17.5. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
To 18.5. klo 11 Kultaisen iän kerhon kevätjuhla srk-kodilla
	klo 18 Päiväkerhon kevätjuhla kirkossa, esikouluun lähtevät siunataan alttarilla.
Lopuksi jäätelötarjoilu srk-kodilla
Su 21.5. klo 10 Messu kirkossa Parikka, Saukkola, Veisuu Veljet
Ke 24.5. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
To 25.5.	HELAHULINAT alkaen klo 12 Kansanlaulukirkolla srk-kodin puutarhassa. Omenapuu istutetaan puutarhaan saarnan päätteeksi. Rippikoulu 2017 osallistuu.
Su 28.5. klo 10 Sanakirkko Ypäjänkylän seuraintalolla
klo 14.00 Lyhyt lauluhetki Tuottajain tuvalla
klo 15.30 Kylvön siunaus Hyrsynkulman lavalla, Kaahintie (kahvit klo 15-)
klo 20 Vesa Parikan 60-v konsertti kirkossa ja iltakahvit seurakuntakodissa
Ti 30.5. klo 18 Siionin Kannel lauluilta srk-kodilla
Ke 31.5. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla (kevään viimeinen kerta)
klo 13 Palvelukeskuksella Kaija-kanttori laulattaa
To 1.6.
klo 18 Esikoulun kevätjuhla kirkossa, koulun lähtevät siunataan alttarilla
Su 4.6. klo 10 Messu Erkki Vappula, Saukkola
Tiedot saattavat muuttua kuukauden aikana, joten tarkista vielä tiedot torstain lehdistä tai
seurakunnan nettisivuilta www.ypajanseurakunta.fi
Valoisaa kevättä Ypäjäläisen lukijoille!

Tervetuloa syntymäpäiville
60 vuotta on paimenelle
tulossa mittariin, joten jotain tehdään. Sunnuntaina
28.5.2017 on 60 km pyöräily ympäri Ypäjää.
Pyöräilyyn lähtö on seurakuntakodilta aamuvirren
jälkeen klo 8. Suuntana
Ypäjänkylän seurojentalo,
jossa sanakirkko klo 10 ja
kirkkokahvit. Paluu takaisin srk-kodille klo 12.15,
josta suunnataan Loimaantien ja Mannistentien kautta Tuottajain tuvalle Piilikankaalla. Paikalla on lyhyt lauluhetki klo 14. Kun

äänet on taas avattu matka
jatkuu seuraavasti: Kuusjoentie–Ruokosuontie–Jyvämäentie–Saarikontie–Hyrsynkulmantien kautta Kaahintielle Hyrsynkulman lavalle, jossa kylvön siunaus
klo 15.30. Klo 16.30 matka
etenee Hyrsynkulmantietä
Palikkalantielle ja Käpälintien kautta Paijan tilalle,
jossa pyöräilijöille sauna ja
iltapala. Kierros päättyy jo
hyvissä ajoin ennen klo 20
konserttia kirkossa, jonka
jälkeen on iltakahvit srkkodissa.

Kaikille avoimet keitaat välillä ovat:
– Klo 10 Sanakirkko Ypäjänkylän seuraintalolla ja kirkkokahvit
– Klo 14 Lyhyt lauluhetki Tuottajain tuvalla (Koskentie 678)
– Klo 15.30 Kylvön siunaus Hyrsynkulman lavalla (Kaahintie)
– Klo 20 Kirkkokonsertti ja iltakahvit srk-kodissa
Jos joku pitää jossain vaiheessa puheen, niin lyhyt puhe riittää.
Mahdolliset muistamiset Ypäjän seurakunnan diakoniatyölle:
Merkitse maksun saajaksi: Ypäjän seurakunta
Tili: FI20 5539 3320 0111 77 Viestiksi: VP 60.

Seurakunnan asiat
kirkkoherra
Vesa Parikka

Pyöräilyreitti on sekä päällyste- että
hiekkatietä. Pyöräillä voi vaikka osankin
matkasta, esim. kirkolta Ypäjänkylälle ja
takaisin (yht 16km). Ilmoita siis minkä verran olet mukana tarjoilun takia.
Omia eväitäkin on syytä ottaa mukaan.
Matkan kukin kulkee omalla vastuulla.

Ilmoittautuminen pyöräilyyn perjantaina
19.5.2017 mennessä vesa.parikka@evl.fi
tai puh 0408049251. Tarkemmat ohjeet
pyöräilyyn ilmoittautuville vielä erikseen.
Osallistuminen pyöräilyyn 5–10 € matkan
pituudesta riippuen.
Terveisin Ypäjän seurakunnan paimen
Vesa Parikka

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

KIRKKOJEN KIERROS -retki HYVINKÄÄLLE
torstaina 11.5.2017

Kohteina: Hyvinkään kirkko, jossa retkihartaus ja kirkon esittely klo
11.30 Yhteinen ateria Hyvinkään seurakunnan pitopalvelun lounasravintolassa klo 12.30
Kirkkokierros jatkuu Kytäjän kirkkoon, jossa opastus klo 14.00
Palatessa pysähdymme kahville jossain matkanvarrella
Auto lähtee Loimaalta klo 9.00 – Katinhännän kautta -Ypäjän seurakuntakoti klo 9.30. Paluu klo 18.00 mennessä.
Matkan hinta 30,00 euroa, joka sisältää: matkat, lounaan sekä kahvit.
Kysy vielä, mahtuuko kyytiin!
Ilmoittautuminen Terhille, puh. 040 553 6362

HELAHULINAT
Helatorstaina 25.5.2017
seurakuntakodilla

Klo 12 Kansanlaulukirkko puutarhassa
ja omenapuun istutus
Klo 13 valokuvasuunnistus kirkossa ja
klo 13.30 kirkon esittely
Klo 14.15 Jumppahetki
Muuta ohjelmaa:
• munkkikahvit
• keppihevosrata
• kaasuilmapalloja
• kasvomaalausta
• grillimakkaraa
• popcornia ym.
Järjestää Ypäjän seurakunta muiden tahojen kanssa.

KESKIVIIKKORUOKAILU

seurakuntakodilla keskiviikkoisin klo 11.30.
Lounaan hinta on 4.00 €
Kevään toimintakausi päättyy 31.5.2017
Kiitos kaikille hyvin syöneille!

Martti Luther julkaisi 95 teesiään 31.10.1517.
Tänä vuonna siitä tulee kuluneeksi 500 vuotta.
Reformaation, aiemmalta nimeltään uskonpuhdistuksen
merkkivuotena muistetaan Lutherin käynnistämää reformaatiota ja kirkkojen historiaa sekä tämän muutoksen
merkitystä Suomessa ja maailmalla. Samalla suuntaudutaan
tähän päivään ja tulevaan. Menneisyyteen jäämällä unohdettaisiin reformaatio – ytimestä nouseva uudistuminen,
joka on ollut kirkossa jatkuvaa jo ennen Lutheria.
Merkkivuotta vietetään nimen Armoa 2017! alla. Nimi
viittaa armoon käsitteenä, mutta myös pyyntönä ja kehotuksena. Merkkivuosi ohjaa pohtimaan, mitä omassa
seurakunnassa nyt olisi uudistettava – eikä vain seurakunnassa. Merkkivuosi on mainio mahdollisuus lähteä yhdessä
muiden paikallisten toimijoiden kanssa kyselemään, mitä on
hyvä elämä tänään ja tulevaisuudessa.
Ypäjällä on merkkivuoden erityismessu Helatorstaina
25.toukokuuta 2017 klo 12. Messu pidetään seurakuntakodin viereisessä puistossa, jos sää vain suinkin sallii. Ketkä ja
mitkä eri tahot tahtovat tulla mukaan? Ajatuksena on, että
tähän päivään liittyy tarjoilua ja toimintaa ja nimikin tälle
valtakunnalliselle tapahtumalle on olemassa: Helahulinat.
Millainen tuo päivä on Ypäjällä, sitä ideoidaan kevään aikana. Tämä merkitsee samalla sitä, että vapputapahtuman sijaan seurakunnan kevättapahtuma osuu nyt Helatorstaihin.
Helaterveisin seurakunnan työntekijäjoukko
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Hartaita Hetkiä Kulkukoiran vapaus
Elipä kerran eräällä pihamaalla vahtikoira, joka oli ylpeä
tehtävästään. Päivästä toiseen
se vahti pihan liikkeitä ja
erityisesti porttia. Ja milloin
vieraita tuli se haukkui kuuluvasti, että sen isäntä kuuli jo
ennalta vieraiden tulon.
Sattuipa kerran niin, että
tuon portin toiselle puolen
ilmestyi muuan kulkukoira,
joka ohi kulkiessaan huomasi
vahtikoiran pihamaalla. Haukahtipa se pari kertaa, niin
että sai vahtikoiran tulemaan
portille, ja aloitti tämän kanssa keskustelun: ”Voi sinua
raukkaa! Kuka sinut on teljennyt sinne kaltereiden taakse? Etkö ole päässyt karkuun,
kun siellä olet?” ”Minä olen
vahtikoira, ” sanoi vahtikoira,
”ja minä olen täällä siksi, että
tehtäväni on vahtia tätä pihamaata, ja haukkua kuuluvasti, milloin pihamaalle saapuu
vieraita, jotta isäntäni kuulee vieraiden tulon jo hyvissä
ajoin.” Kulkukoira asettui makuulle portin pieleen alkaen
pestä etutassujaan, ja sanoi:
”Voi voi, et sinäkään mistään
mitään tiedä! Vankihan sinä
olet. Et koskaan pääse naut-

timaan maailman vapaudesta,
raadat vain kaiket päivät muiden vuoksi. Minä se sentään
olen vapaa tekemään mitä
ikinä tahdon! Kaiket päivät
tallustelen maita ja mantuja,
eikä kukaan minua komenna.
Milloin ikinä haluan, voin napata lihakaupan ovelta pitkän
makkaraketjun ja pinkaista
pakoon siitä herkuttelemaan.”
”Minä tiedän, että minulla on tärkeä tehtävä, ja olen
omistajalleni korvaamaton.
Teen työni tunnollisesti ja
tiedän, että isäntäni rakastaa
minua. Joka päivä isäntä täyttää ruokakuppini herkullisella
lihalla ja juomakuppini raikkaalla vedellä. Ja voin luottaa
siihen, ettei minun koskaan
tarvitse kärsiä nälkää tai puutetta. Ja illan tullen saan kömpiä lämpimään koppiin, jonka
isäntäni on minulle varta vasten tehnyt.”
”Mutta etkö sinä yhtään
kaipaa sitä vapautta, jonka
voisit portista karkaamalla kokea?” kulkukoira kysyi ällistyneenä. ”En lainkaan; tiedän
että nämä portit suojaavat minua ulkona olevan maailman
pahuudelta ja vaaroilta. Aidat

ovat tarkoitettu nimenomaan
meidän suojaksemme.” ”Pyh,
et sinä kyllä ymmärrä maailmasta mitään!” kulkukoira tuhahti, ”Raada sinä siellä vankilassasi, minä en luopuisi vapaudestani noin vähäpätöisien
asioiden takia. Minäpä tästä
lähdenkin nauttimaan vapaudestani” Häntää heilauttaen se
pinkaisi iloiseen juoksuun.
Kävi niin, että kulkukoira
ilmestyi portille seuraavanakin päivänä jutustelemaan ja
ilkkumaan vahtikoiran ymmärtämättömyyttä. Sanoin
kävi seuraavanakin päivänä.
Neljäntenä päivänä kulkukoira taas ilmestyi haukkumaan aidan taakse. Tavalliseen tapaansa vahtikoira tuli
portille, yrittäen taas selittää
kulkukoiralle sitä, miksi portit ja aita olivat aivan hyvä
keksintö. Siinä selittäessään
portin viereen tien reunaan
pysähtyi suuri auto. Kun vahtikoira tunnisti sen, se sanoi
kulkukoiralle heti: ”Mene!
Minä tunnen tuon auton. Se
on vaaraksi sinulle, juokse
pois!” ”Sinäkö määräilisit minua? Kyllä sinä saat siellä
aitasi takana raataa ja uurastaa

juuri niin paljon kuin tahdot,
mutta älä yritä minulle sälyttää tehtäviäsi! Ja minäkö
pelkäisin jotakin turhanpäiväistä autoa, minä olen vapaa
kulkukoira ja minun ei tarvitse pelätä ketään?” Se kääntyi laiskasti katsomaan tien
reunaan pysäköityä autoa. Ja
ymmärtäessään mikä se oli, se
hypähti pelästyneenä pystyyn,
ja pinkaisi pakoon. Mutta aivan liian myöhään: Rankkuri
oli jo ennättänyt havaita sen
ja renkaat kirskahtaen auto
kurvasi kulkukoiran perään.
Ja sen jälkeen ei kulkukoira
enää ilmestynyt portille ilkkumaan, vaikka vahtikoira sitä
kovasti odotti.
Miellä on säännöt, jotta
osaisimme elää ihmisiksi. Jumala on antanut nuo säännöt
meille raamatussa ja laittanut ne meidän sydämeemme
elämää, itseämme ja lähimmäisiämme suojelemaan (2
Moos. 20). Meillä on myös
tehtävä: Lähetyskäsky (Matt
28:18-20). Samalla Jumala on
kuitenkin luvannut, että antaa
meille mitä ikinä me elämässämme tarvitsemme (Matt
6:31-33).
Isto Iipola

PÄIVÄKERHOTIEDOTE
Päiväkerhot päättyvät 18.5.2017 kevätjuhlaan kirkossa
klo 18.00 alkaen.
Kaikki syksyllä esikouluun lähtevät siunataan alttarilla.
Kirkon jälkeen seurakuntakodilla on mehu- ja jäätelötarjoilu.
Syksyn päiväkerhoon ilmoittautuminen on parhaillaan
käynnissä, ilmoittautumiskaavakkeita saa päiväkerhosta tai
huhtikuun ypäjäläisestä. Jo kerhoa käyviltä riittää sanallinen
ilmoitus päiväkerhoon. Syksyn päiväkerhot alkavat viikolla
36. ma 4.9. alkaen, lisätietoja saa elokuun ypäjäläisestä, sekä
päiväkerhosta.
Helahulinat Helatorstaina
25.5. klo 12.00 alkaen
Kansanlaulukirkolla.
Seurakuntakodin ja kirkon
alueella on monenlaista
toimintaa
Tervetuloa mukaan
kaikkiin tapahtumiin
Lämmin Kiitos Kerhomummit
avusta ja mukanaolosta.
Hyvää ja lämmintä kesää kaikille

KULTAISEN IÄN KERHO

parillisten viikkojen torstaipäivinä
klo 11.00 – 13.00
4.5. Ypäjän muisteloita, rovasti Aino Mäki-Punto
18.5. Kevätjuhla
Ohjelmassa: alkuhartaus – lounas –
ohjelma – kahvi –
tekee yhteensä 5,00 euroa
Tervetuloa yhteiseen kerhoomme!

Marianpäivän konsertti oli jo!
Hyvinkään seurakunnan
upea ja mahtava lauluryhmä KokoNainen vieraili
Marian päivänä Ypäjällä.
Tämä ryhmä toi tullessaan
tosi hienon ja terveellisen
sekä virkistävän musisointihetken Ypäjän seurakuntakodille. Mukana oli monenlaisia lauluja äänissä
sekä erilaisia, persoonallisia ja piristäviä puheenvuoroja laulujen lomassa.
Mainitsen tässä vain yhden, ”honkapuun” puheenvuoron. Hän toi tukevaa
iloa ja vapauttavaa kasvua
ylöspäin, sekä huumoria ja

Magdalan Maria
Jeesuksen haudalla

Silloin Jeesus sanoi hänelle:
”Maria.” Maria kääntyi ja
sanoi: ”Rabbuuni!” -- se on
hepreaa ja merkitsee: opettajani. Jeesus sanoi: ”Älä koske minuun. Minä en vielä ole
noussut Isän luo. Mene sinä
viemään sanaa veljilleni ja
sano heille, että minä nousen
oman Isäni ja teidän Isänne
luo, oman Jumalani ja teidän
Jumalanne luo.”

Magdalan Maria riensi
opetuslasten luo ja ilmoitti:
”Minä olen nähnyt Herran!”
Sitten hän kertoi, mitä Herra
oli hänelle sanonut.
(Johanneksen evankeliumi
20:16-18)
HYVÄÄ PÄÄSIÄISEN
JATKOA YPÄJÄLÄISEN
LUKIJAT!
T: Kirkon paimen

sivulle suuntautuvaa elinvoimaa. Helena Lehtinen
toimi laulujen johtajana.
Hän veti lauluryhmän
käyntiin muutamalla terävällä viittauksella ja istui
sitten rauhassa alas omalle paikallensa. Kuulijoiden mieleen jäi erityisesti
”siivouslaulu” sekä tietysti
”Martta”, jonka tehtävänä
on aina pitää huolta toisten
hyvinvoinnista.
Konsertin lopussa Hyvinkään seurakunnan monipuolinen muusikko, Helena Lehtinen istui flyygelin viereen ja antoi mennä

täysillä koko näppäimistön
pituudelta. Musiikin siivet
tuntuivat antavan ja tallentavan ihmeellisiä voimia
myös tulevia päiviä varten. Joillakin näytti olleen
myös kyynel silmäkulmassa. Olo tuntui tosi hyvältä. Kaikki vain tuntui loppuvan liian äkkiä. Monta
laulua kuitenkin saimme
kuulla. Kiitos täytti kuulijan mielen. Mutta ei se
tähän lopu. Menemme perässä Hyvinkäälle torstaina
11.5.Toivottavasti tapaamme ehkä ainakin jonkun
heistä.
Terhi H-V.

Martti Luther pisti
1500-luvulla uusiksi
jotain sellaista, mikä on
vaikuttanut meidänkin
elämäämme.
Pitkään sitä on sanottu
uskonpuhdistukseksi.
Nyttemmin siitä
käytetään nimeä
Reformaatio, sillä
ennemminkin hän taisi
muuttaa vanhaa kuin
luoda aivan uutta.

Vuoden 1967 rippikoululaiset

Tervetuloa muistelemaan 50 vuoden takaisia rippikouluaikoja elokuussa myöhemmin ilmoitettavana sunnuntaina. Kokoonnumme Ypäjän kirkkoon messuun sekä sen jälkeen seurakuntakodille.
Tarkemmat tiedot kesä–heinäkuun Ypäjäläisessä.
Laittakaa sana kiertämään kokoontumisesta.

spr- viikko. spr- viikko. spr- viikko. spr- viikko. spr. viiko. spr viikko.

ORVOKKI UP KAHVILA

Tervetuloa Ypäjän ”kauppatorille” lauantaina 6. toukokuuta ORVOKKI ostoksille alkaen klo 10:00
samalla tuet SPR:n toimintaa. Myynnissä myös vasta
keitettyä kahvia ja leivonnaista.
SPR Ypäjän osasto

SPR:n Ypäjän osaston

HAAVIN AAMUT
Haavin aamut, kaikille ypäjäläisille tarkoitetut avoimen toiminnan aamupäivät keskiviikkoisin ja torstaisin, ovat SPR:n
Ypäjän osaston hoidossa.
Kierrätyspiste on muuttanut Työpaja Vieteriin (Muuntajantie
3). Siellä on runsaasti vaate- ja taloustavaraa, leluja ja kirjoja. Voit tuoda itsellesi tarpeetonta kiertoon ja ottaa mukaasi
maksutta jos löydät jotain sopivaa. Kierrätyspiste on avoinna
perjantaisin kello 12 – 15.
Keskiviikkona 24.5. mennään porukalla tutustumaan Vieterin
kierrätyspisteeseen, Helatorstaina pidetään pyhää.
SPR toivottaa kaikki vanhat ja uudet kävijät sydämellisesti
tervetulleiksi
Haavin aamuun (osoitteessa Varsanojantie 8) keskiviikkoisin
ja torstaisin kello 9-11.30. Tarjolla on kahvia ja voileipiä sekä
mukavaa seuraa.
Lisätietoja: Satu Leppälahti p. 050 363 0508 tai
Eeva Mikkola p. 050 370 6867
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Vanhusneuvostojen
toimintamahdollisuudet
turvattava vaalien jälkeen
Kesäkuussa 2017 täysimääräisesti sovellettavan
uuden kuntalain mukaan
kunnassa tulee olla vanhusneuvosto, nuorisovaltuusto
sekä vammaisneuvosto.
Eläkeliiton Etelä-Hämeen
piiri vaatii, että kuntavaalien jälkeen uusien kunnanhallitusten tulee pyytää
eläkeläisyhdistyksiltä ehdotuksia uusien vanhusneuvostojen jäseniksi ja
varajäseniksi.
Eläkeliiton Etelä-Hämeen piiri edellyttää, että
kunnanhallitukset nimeävät neuvostot mahdollisimman pian. Vanhusneuvoston asettamispäätöksessä on säädettävä sen
toimintasäännöstä, jossa
määritellään vanhusneuvoston tarkoitus, tehtävät,
jäsenet ja vastuuhenkilöt.
Vanhusneuvostoille on
myös varattava riittävät
toimintamäärärahat.
Kunnan tehtävänä on

kuntalain mukaan edistää
kuntalaisten hyvinvointia
ja elinvoimaa.
Eläkeliiton Etelä-Hämeen piirin mielestä kuntien tulee panostaa nykyistä
enemmän ikääntyneiden
liikunta- ja kulttuuripalveluihin sekä harrastusmahdollisuuksiin. Liikunnan
ja kulttuurin sekä muiden harrastusten tiedetään
edistävän terveyttä, vähentävän yksinäisyyttä ja
syrjäytymistä ja lisäävän
itsenäistä suoriutumista.
Yhdistystoiminta vahvistaa jäsenten osallisuutta ja
edistää aktiivisuutta.
Eläkeliiton Etelä-Hämeen piiri vetoaa kuntiin,
että ne antaisivat kokoontumistilat
eläkeläisyhdistyksille korvauksetta
tai myöntävät vuosittain
toiminta-avustusta toimitilojen vuokrakuluihin ja
yhdistysten toimintaan. Ilman tiloja ei ole toimintaa.

OIKAISU

Oikaisu huhtikuun 2017 lehteen Wäärinkäsityksiä
juttuun: Kyläsepän teatterissa esitetään kesällä
2017 kaksi näytelmää. Ensimmäinen on nimeltään
”Minä kun en tänne jää”. Sen on kirjoittanut Jamppa Sorvari. Toinen on musiikkinäytelmä ”Kun Kustaa lemmen löysi”, sen on kirjoittanut ja säveltänyt
Antero Kyläseppä.

Uusi jätevesilainsäädäntö
voimaan –neuvontaa tarjolla
Haja-asutusalueen asukkaita koskevat uudet jätevesisäädökset astuivat voimaan
3.4.2017. Asukkaita ei ole
jätetty yksin muuttuneiden
säädösten kanssa, vaan
alueellinen valtion tukema
jätevesineuvontatyö käynnistyy jälleen huhtikuun
alussa.
Kokemäenjoen vesistön
vesiensuojeluyhdistys ry
(KVVY) jatkaa neuvontatyötä sekä Kanta-Hämeessä
että Pirkanmaalla. Jätevesineuvonnan resurssit ovat
kuitenkin aiempaa pienemmät ja Pirkanmaalla neuvontaa on saatavissa lähinnä puhelin- ja sähköpostineuvontana. Kanta-Hämeessä neuvontaa tehdään
lisäksi erilaisten kesätapahtumien yhteydessä ja tarvittaessa neuvojan voi pyytää
myös omalle kiinteistölle
jätevesijärjestelmää katsomaan. Hanke myös tarjoaa
kiinteistökohtaisia neuvontakäyntejä kuntien osoittamille alueille.
Neuvontakäyntejä tehdään ainakin Hämeenlinnan haja-asutusalueilla.
Neuvontatyötä jatketaan
syyskuun loppuun asti.
Neuvontatyöstä vastaa jäte-

vesineuvoja Lauri Sillantie
ja lisäksi Hämeen neuvontahankkeessa myös kesäneuvoja Laura Silen.
Saneerausaikataulu eriytyi - puhdistusvaatimukset
säilyivät
Huhtikuun alusta astuivat voimaan ympäristönsuojelulain haja-asutusalueen jätevesienkäsittelyä
koskeva muutos ja kokonaan uudelleen kirjoitettu
asetus talousjätevesien käsittelystä. Merkittävimmät
muutokset liittyvät jätevesijärjestelmän saneerausaikatauluun, joka eriytyi erityisen herkkien alueiden ja
muiden alueiden osalta.
Erityisen herkiksi alueiksi määriteltiin 100 metrin
vyöhyke vesistöstä (esim.
järvet, joet ja purot) ja pohjavesialueet. Näillä alueilla
jätevesijärjestelmät tulee
olla kunnossa viimeistään
31.10.2019. Määräaikaan
voi hakea kunnasta lykkäystä, jos kuormitus on huomattavan vähäistä tai toimet kohtuuttoman kalliita
ja teknisesti vaativia.
Muilla alueilla kiinteistönomistaja voi itse
päättää, milloin hän tekee
vaadittavan järjestelmän

saneerauksen. Järjestelmä
tulee kuitenkin uusia viimeistään isompien rakennuslupaa vaativien peruskorjausten yhteydessä. Järjestelmä tulee uusia myös
kun rakennetaan vesivessa
tai tehdään isoja vesi- ja
viemärilaitteistojen luvanvaraisia korjaustöitä.
Säädösmuutosten yhteydessä jätevesien puhdistusvaatimukset säilyivät
ennallaan. Tämä tarkoittaa,
että esimerkiksi pelkkiin
saostuskaivoihin perustuvan järjestelmän ei edelleenkään katsota puhdistavan jätevesiä riittävästi.

Järjestelmän uusimista
varten on haettava kunnan rakennusvalvonnasta
toimenpidelupa. Säädösmuutoksessa painotetaan
erityisesti ammattitaitoisen
suunnittelun merkitystä ja
ensimmäinen askel remontin suunnittelussa onkin
ottaa yhteyttä jätevesisuunnittelijaan. Suunnitelma
liitetään toimenpidelupahakemukseen. Jos järjestelmä
on uusittava määräaikaan
mennessä, kannattaa vaihtoehtoja alkaa selvittämään
jo tulevana kesänä. Näin
suunnittelulle ja toteutukselle jää hyvin aikaa.

Lisätiedot:
Vastaava jätevesineuvoja
Lauri Sillantie puh. 050 570 9511 lauri.sillantie@kvvy.fi
Jätevesineuvonnan sivut: www.kvvy.fi/jatevesi
Jätevesisuunnittelijoiden yhteystietoja: kvvy.fi/osaajia
Työtä puhtaan ympäristön puolesta
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry | kvvy.fi

YPÄJÄN KIRJASTON UUTUUSLUETTELO
0 Yleisteokset. Kirja-ala
Kannila, Helle: Kirjastonhoidon opas
Mononen, Ulla: Aikuisten jatko- ja sarjakirjat
Mäki, Tuija: Lasten ja nuorten
jatko- ja sarjakirjat
1 Filosofia. Psykologia.
Gustafsberg, Jutta: Mielen
päällä: työkaluja henkiselle
polulle
Santapukki, Sirkka: Vapausvoima: oivalla vastuun ilo
Ståhlberg, Leena: Omannäköinen elämä: näin teet hyviä
valintoja
Wiking, Meik: Hygge: Hyvän
elämän kirja
3 Yhteiskunta
Martin, Tiina: Aseman puistossa: puistoja, pihoja ja puutarhoja rautatieasemilla
Hiltunen, Valma: Koulunkäynninohjaajan käsikirja
Järvinen, Katriina: Luokkaretkellä hyvinvointiyhteiskunnassa
Passi, Minna: Keisari Aarnio:
huumepoliisi Jari Aarnion uskomaton tarina
Selosmaa, Jenni: Kukkaron
kuningatar: kahdeksan askelta
taloudelliseen hyvinvointiin
Pönkä, Harto: Open somekirja

5 Luonnontieteet.
Matematiikka. Lääketiede.
Geriatria
Mustajoki, Pertti: Vähennä kaloreita ilman dieettiä
6 Tekniikka. Talous. Käsityö.
Maa- ja metsätalous. Kotitalous. Liiketalous.
Pietiläinen, Ilona: Talossa ja
taivasalla: tuo kesä kotiin, puutarhaan ja parvekkeelle
Tallberg, Sami: Makuparit
Aalto-Viitala, Arja: hopeaketjut ja käädyt: koruntekijän opas
7 Taiteet. Liikunta
Body up: Hyvä ryhti ja liikkumisen vapaus
Tiihonen, Jare: JHT: musta
lammas
Finne, Jaakko: liikkuva laapsi,
Terveempi aikuinen
9 Historia
Hietamäki, Maurits: Vapautemme vaalijat
Nieminen, Jarmo: Viaporin kapina
Kalanithi, Paul: Henkäys on
ilmaa vain
Lahti, Pirkko: Satavuotiaiden
kädenjälkiä
Airisto, Lenita: Elämäni ja
isänmaani

82 Runot
Ikäisekseen hyvin säilynyt: satavuotiaan Suomen runoja
a
Aikuisten kaunokirjallisuus
84 Kertomakirjallisuus
(J = jännitys, E = eräkirjat,
SF = fantasia/scifi,
R = rakkaus, S = sota,
NOV = novellit)
Ahern, Cecelia: Muistojen kerääjä
Ahnhem, Stefan: Miinus kahdeksantoista astetta (J)
Andrews, Virginia: koston terälehdet (J)
Baldacci, David: Murtunut
mies (J)
Bauer, Belinda: Näkijä (J)
Bergstrom, Scott: Nyt olet yksin (J)
Bjørk, Samuel: Yölintu (J)
Clark, Mary Higgins: Niin kuluu aika (J)
Griffits, Elly: Risteyskohdat (J)
Han, Kang: Vegetaristi
Hietamies, Eve: Hammaskeiju
Iggulden, Conn: Korpin kannus
Itkonen, Jukka: Minun Amerikkani
James, Peter: Kirottu talo (J)
James, Peter: Rikoksen
merkit (J)
Jungstedt, Mari: Toiset

kasvot (J)
Järvelä, Jari: Minä kaupunginjohtaja: kontiolasta kajahtaa
Kallio, Katja: Yön kantaja
Kangas, Sinimaaria: Sielunhevonen
Kanto, Anneli: Lahtarit
Kaunisto, Milja: Corpus
Kepler, Lars: Kaniininmetsästäjä (J)
Kesävuori, Saara: Askeleen
edellä (J)
Laine, Matti: Pahuuden hinta
(J)
Leon, Donna: Tuntematon
ihailija (J)
Lönnaeus, Olle: Maksun hetki
(J)
Mackintosh, Clare: Annoin sinun mennä (J)
Meyer, Stephenie: Kemisti (J)
Moyes, Jojo: Parillisia ja parittomia (R)
Nesbø, Jo: Jano (J)
Olsson, Linda: Sisar talossani
Porvali, Mikko: Veri ei vaikene
(J)
Pättikangas, Eira: Myöhään
kukkivat kukat
Riley, Lucinda: Seitsemän sisarta: Maian tarina
Ropponen, Markku: Kuhala ja
haudan pitkä varjo (J)
Rudberg, Denise: Kolmen kohtalokas leikki (J)

Saisio, Pirkko: Spuuki Spaidermän ja raju Nonna (NOV)
Tamminen, Petri: Suomen historia
Väisänen, Hannu: Esi-isät
(NOV)
Willams, John: Augustus
Lasten ja nuorten
tietokirjallisuus
Laurila, Sirpa: Naulan kantaan:
luterilaista kristinoppia lapsille
Aikamoinen ajantieto
Stowell, Louie: Oikeella tavalla online
Ransford, Sandy: Heppatytön
kirja
Copperman, Cara: Pokémon
GO!: ylivertainen epävirallinen opas
Lasten ja nuorten
kaunokirjallisuus
(H=hevoskirja, SF=scifi
ja fantasia, K=kauhu,
NA=nuorille aikuisille)
Angermayer, Karen C: Ponitalleilla tapahtuu (H)
Bourne, Holly: Oonko ihan
normaali (NA)
Gough, Julian: Karhu ja kaniini: kaverin kamalat tavat
Hallava,Anna: 2 A:n kamut kykykilpailussa
Hallberg, Lin: Kaikki peliin,

Sinttu (H)
Hanauer, Michaela: Jalkapallohuumaa
Jalo, Merja: Jesse rauniokoira
Kaarniranta, Sari: Supertavis
Kallioniemi, Tuula: Villi viikko
Kaskinen, anna-Mari: Kummin
paluu
Kate, Lauren: Langennut (NA)
Kinney, Jeff: Neropatin päiväkirja: 11: Syteen tai saveen
Landers, Ace: Urhea R2-D2
Lipasti, Roope: Lätkä-Lauri ja
ihmeräpylä
Reider, Katja: Paula saa ystävän
Stewner, Tanya: Paljon melua
kanasta
Stewner, Tanya: Virtahepo suojatiellä
Valmu, L.K: Poika: murha seitsemännellä luokalla (NA)
Veirto, Kalle: Ohut hauska
kirja
Zapf: Paluu Robomaahan
Kirjastoon on saapunut uusia lasten kuvakirjoja sekä
lasten ja aikuisten elokuvia
ja äänikirjoja!
www.lounakirjastot.fi
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Hevosopisto ja Hippolis mukana ainutlaatuisessa
Hevoset Kaivarissa – tapahtumassa
Hevosala yllättää Suomen
itsenäisyyden juhlavuonna,
kun yli 100 hevosta osallistuu Hevoset Kaivarissa
-tapahtumaan Helsingissä
20.–21.5. Kyseessä on ainutlaatuinen ilmaistapahtuma, johon odotetaan yli
30 000 kävijää.
Tapahtuma esittelee suomalaisen hevosalan kirjon.
Lajinäytösten lisäksi nähdään kilpailuita: ratsastuskoulujen välinen esteratsastuskilpailu, islanninhevosten passijuoksukilpailu,
ponien esteratsastuskisa
sekä ravureiden Cityravit.
Näytöksissä esitellään mm.
lännen-, kenttä- ja matka-

ratsastusta sekä vikellystä ja
raviratsastusta. Kiehtovista
uusista lajeista esittelyssä
ovat ratsastusjousiammunta
ja polocrosse sekä working
equitation.
Tapahtuman päätähtenä
on luonnollisesti 110-vuotista kantakirjaa juhlistava
suomenhevonen.
Yksi mukana olevista hevosista on Ypäjä Tarja, joka
suuntaa Ypäjältä pääkaupungin ytimeen.
– Ypäjä Tarjalla on arvoisensa tehtävä kyyditä avajaisvieraita tapahtumassa,
kertoo Hevosopiston kehittämispäällikkö Päivi Laine.
Hevosopiston toimin-

taan voi käydä tutustumassa
standilla, opiskelijoita toimii vapaaehtoistehtävissä
ja Vermon ravikoulun ponit
ovat kärryponeina.
Hevoset Kaivarissa-tapahtuma rakennetaan yhteisvoimin hevosalan järjestöjen ja vajaan kolmensadan
vapaaehtoisen kanssa. Rakentamiseen tarvitaan muun
muassa kolme kilometriä aitaa, 3000 neliömetriä telttoja, vajaat 1000 tonnia hiekkaa ja 120 bajamajaa.
Tapahtuma on koko hevosalan yhteinen voimannäyte ja se on samalla Mahdollisuuksien hevonen –
juhlavuoden hankkeen pää-

tapahtuma. Ypäjällä toimiva
Hippolis koordinoi hanketta
ja samalla noin 1000 tapahtumaa ympäri Suomen.

Varjo suojaa pienten lasten ihoa
parhaiten auringon UV-säteilyltä
Säteilyturvakeskuksen (STUK)
teettämän kyselyn mukaan lähes kaksi kolmasosaa suomalaisista sanoo polttaneensa lapsena ihonsa auringossa. Säteilyturvakeskus, Syöpäjärjestöt
ja Ilmatieteen laitos muistuttavatkin, että lapset tulee suojata
liialta auringolta. Paras tapa on
tarjota lapsille varjopaikkoja,
joissa auringon UV-säteilyä on
jopa puolet vähemmän kuin
suorassa auringonpaisteessa.
STUK on julkaissut yhdessä muiden pohjoismaisten
säteilyturvallisuusviranomaisten kanssa kannanoton, jolla
halutaan vaikuttaa siihen, että
lapsille olisi ulkoilu- ja leikkialueilla tarjolla tarpeeksi varjopaikkoja. ”Pohjoismaiset viranomaiset kehottavat kuntia,
kaupunkisuunnittelijoita ja esimerkiksi urheiluseuroja huomioimaan varjon tarve, kun ne
suunnittelevat ja rakentavat ulkotiloja lapsille”, ylitarkastaja
Reijo Visuri STUKista kertoo.
Kannanotto kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että päiväkotien ja koulujen, samoin kuin
harraste- ja urheiluseurojen tu-

lisi sisällyttää auringon vaikutuksista kertominen opetus- ja
toimintasuunnitelmiinsa. Kun
lapsilla ja heidän vanhemmillaan on tarpeeksi oikeaa tietoa
auringon haitoista ja hyödyistä,
he osaavat myös suojautua liialta paisteelta oikein.
Syöpäjärjestöjen päiväkotien johtajille tekemässä kyselyssä kävi ilmi, että päiväkotien
henkilökunta pitää UV-säteilyltä suojautumista tärkeänä ja
lapset suojataan päiväkodeissa
pääosin hyvin. Lapsia ohjataan
leikkimään varjossa helteisimpinä päivinä ja vanhempia
pyydetään tuomaan suojaavia
vaatteita. Suositeltavaa olisi,
että päiväkodeissa olisi aurinkovoidetta lapsia varten. Jos
tämä ei ole mahdollista, pyydetään vanhempia tuomaan aurinkovoidetta kotoa.
Ongelmana on joissain päiväkodeissa se, että piha-alueilla ei ole riittävästi varjoa. Päiväkotien johtajat ovat samaa
mieltä kuin pohjoismaisten
säteilysuojeluviranomaisten
pääjohtajat kannanotossaan:
päiväkotien ulkoalueisiin pitäi-

si kiinnittää huomiota jo suunnitteluvaiheessa, jotta niihin
saataisiin enemmän puustoa ja
rakenteellisia varjopaikkoja.
Ilmatieteen laitos on tutkinut auringon UV-säteilymäärän eroja varjossa ja suorassa
auringonpaisteessa. Vertailututkimuksia on tehty tänä keväänä Helsingin Kumpulassa.
”Varjossa vallitsevan UV-säteilyn määrä riippuu samoista
tekijöistä kuin suoran auringon
alla. Pilvisyydestä ja auringon
korkeuskulmasta riippuen varjoon hakeutuminen vähentää
UV-säteilyaltistusta jopa 50
%”, toteaa Ilmatieteen laitoksen tutkija Anu Heikkilä. Heikkilä muistuttaa, että auringolta
on syytä suojautua, kun UV-indeksi ylittää arvon 3. Vaatetus
ja varjossa pysyminen on hyvä
suoja UV-säteitä vastaan. UVindeksin arvo 3 ylittyy kaunii-

na kesäpäivänä Etelä-Suomessa toukokuusta elokuuhun klo
10–17 välisenä aikana.
Pienten lasten iho ei suojaa
UV-säteilyltä yhtä hyvin kuin
aikuisten, sillä lapsen iho on
ohut ja ihon omat suojamekanismit eivät ole vielä täysin kehittyneet. Lisäksi mitä varhemmin elämässä iho on saanut
liikaa aurinkoa, sitä pidempään
syövällä on aikaa kehittyä. Siksi ihon palaminen lapsuudessa
lisää riskiä sairastua ihosyöpään, erityisesti melanoomaan,
aikuisiässä.
Tämän takia lasten suojaaminen auringolta on erityisen
tärkeää. Lisäksi jos lapset oppivat hakeutumaan varjoon ja
suojautumaan liialta paisteelta
pienestä pitäen, he suuremmalla todennäköisyydellä suojautuvat paremmin auringolta läpi
elämänsä.

Lisätietoja: Syöpäjärjestöt
Ylilääkäri Meri-Sisko Vuoristo, puh. 050 4418 114,
meri-sisko.vuoristo@pirsy.fi
Kehittämispäällikkö Virve Laivisto, puh. 050 588 2700,
virve.laivisto@cancer.fi

Ypäjällä Kuntavaalit 2017 ennakko-äänestäjistä
Ypäjällä äänensä antoivat ensimmäisinä
Ahti Lintunen, Inga Eklund ja Aimo Eklund.

Varsinaisena vaalipäivänä äänestämässä kävi tiettävästi
Ypäjän vanhin mies 97-vuotias Arvo Lindfors. Lindfors kertoi
äänestäneensä joka kerta kun vaalit ovat olleet, joten hänelle
onkin kertynyt äänestyskertoja jo melkoinen määrä.

Arvo Lindfors.

Mahdollisuuksien hevonen
-hanke on osa Suomi 100
-ohjelmaa.

Lisätietoja
www.hevosetkaivarissa.fi
Teksti Anne Laitinen

Pieni tarina
markkinoinnista
Viime viikkoisen Päivi ja
Hannu Paijan Facebookkiin
laittaman ”Karrinpuomin
housut Thaimaan biitsilläpäivityksen innoittamana
kerronpa minäkin teille pienen tarinan, mainonnasta.
Kaksi vuotta sitten menimme Matin kanssa Englantiin Brightoniin ja vietiin
tuliaisiksi (täysin vieraille
ihmisille) mm Puomin lippiksiä ja alushousuja. Jaettiin tuotteita asuttamamme
hotellin henkilökunnalle
ja siinä samalla kävi ilmi,
että hotellin työntekijä on
käynyt suomessa aiemmin.
Hän rakastaa maatamme ja
on aivan ihastunut suomalaiseen taiteeseen. Kertoi
haluavansa tulla uudestaan.
Voi muuten olla, että tuo samainen mies poikkeaa myös
Ypäjälle seuraavan kerran
tullessaan. Näin ainakin itse
toivon tapahtuvan.
No sitten viime keväänä
Salmin Suvin kanssa Barcelonassa jaettiin kahviloissa,
hotellissa sekä yökerhossa
Puomin henkseleitä, sukkia
ja lippiksiä. Kerrottiin mistä tullaan ja kuinka pieni
paikka Ypäjä ollenkaan on.
Moni näytti epäuskoiselta,
kun kerroimme kuntamme
asukasluvun.
Syksyllä kävin katsomassa vaihdossa olevaa pikkusiskoani Kööpenhaminassa.
Kyseisellä reissulla lahjoitin Köpikseen rakennetun
ihka uuden Carslberg-campuksen oppilaiden bileisiin
palkintoja. Puomin tuotteita, mitäpä muutakaan!
Pelkästään siskoni kimppakämpässä asui opiskelijoita
ainakin Italiasta, Venäjältä
sekä Irlannista. Voin vaan
kuvitella, kuinka paljon koko campuksella on eri kansallisuuksista olevia ihmisiä

(faktatietoa luvuista ei ole).
Paras, hassuin ja ehkä
kyllä oudoinkin tapahtuma
sattui viime kesänä. Äitini ja isäni ottivat vihdoin
”eläkkeeksi” (jos tällaista
ilmaisua saa käyttää). He
pakkasivat
asuntoauton
ja suuntasivat eurooppaan
muutamiksi kuukausiksi.
Lähtiessään annoin heille
kaksi laatikollista Karrinpuomin tulitikkuja mukaan
jaettavaksi matkan varrelle.
Jossakin kohdassa reissua
(en muista, oliko se Tsekeissä) he tömäsivät kahteen
hollantilaiseen polkupyöräilijään, jotka olivat matkalla
Kazakstaniin. Nyt varmaan
jo arvaatkin, että polkupyörämiehet lähtivät kohti Kazakstania laatikollinen Puomin tulitikkuja pyörän tarakalla. Tämä tarina on siis
tosi ja kyllä ainakin itseäni
aina hymyilyttää, kun näitä
tapahtumia mietin. Joskaan
tällä(kään) tarinalla ei varsinaisesti ole rahallista tai
kaupallista hyötyä Puomille, niin ainakin se kertoo
uusista ja erilaisista ideoista. Ja kyllähän se todistaa
myös sen, mitä olen aina
sanonut.”Totuus on tarua ihmeempää!”.
No, mutta ettei tämä mainostusvouhotus nyt menisi
ihan överiksi ja aivan liian
kansainväliseksi, niin postitettiin me täältä Ypäjältä kuluneiden kuukausien aikana
Puomin tuotteita myös suomalaisiin osoitteisiin, mm
Sastamalaan, Pulkkilaan sekä Rovaniemelle. Ja tietty
myydään me niitä tuotteita
Puomissakin.
Idea- ja mainosrikasta kesää toivottaa
Virve Saarikoski
Karrinpuomi Ypäjä
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Nurkkakuntalainen

Ypäjän Hevosopistolle
virallinen valtakunnallinen
urheilu- ja valmennuskeskus

Oliko oikea aika
vaihtaa talvitakki?
On tapahtunut paljon asioita viimeisen Ypäjäläisen
jälkeen. Valitsimme uuden
kunnanjohtajan. Valinta tehtiin viikossa, jolloin pidimme viisi kokousta. Hallitus
piti kolme, valtuustoryhmät
yhden ja lopuksi kokoontui valtuusto. Valmistelussa
päädyimme yksimieliseen
esitykseen, jonka valtuustoryhmät yksimielisesti hyväksyivät. Näin hallituksen
oli perusteltua esittää valtuustolle vain yhtä ehdokasta, joka kutsuttiin myös
esittäytymään valtuuston
kokouksen alkuun. Päätöksenteon nopeus oli monelle yllätys, joskin kaikkien
päättäjien hermot eivät pitäneet valtuustossa sopimuksesta huolimatta, vaan lähtivät takkiaan kääntämään.
Kunnanjohtajavalintatyössä
vertailtiin osaamisen ja soveltuvuuden eri osa-alueita
ja yhteenvedon lopputulos
oli selkeä.
Uusi johtaja aloittaa työnsä innolla tutustuen asioihin
jo ennakolta omalla ajallaan.
Hänen kanssaan tehdään näköisensä johtajasopimus ja
siitä sitten työ alkaa. Vielä
voimissaan oleva valtuusto
ja hallitus näytti todellisen
kykynsä tehdä yhteistyötä
Ypäjän parhaaksi. Nyt päätös on tehty ja voi vain kuvitella, millaiseksi sähläämiseksi asiat olisivat menneet,
jos olisimme jahkailleet eri
suuntien painostuksen alla.
Edellisillä vaaleilla valittiin päättäjät ja nämä valitsivat nyt meille kunnanjohtajan. Kuntavaalit toivat uudet päättäjät ja he vastaavat

päätöksistä tulevaisuudessa
aina seuraaviin vaaleihin.
Toivottavasti saamme pitää
kunnassamme vielä monet
kuntavaalit yhteisöllisen
porukkamme parhaaksi. On
selvää, että asioiden pitää
olla avoimia ja niistä pitää
keskustella laajasti, mutta
raja pitää olla myös selkeä,
kuka päättää ja missä.
Uudet luottamushenkilöt aloittavat työnsä ja työmäärä määräytyy vakanssin
mukaan. Vielä on kuitenkin
vanhoilla päättäjillä töitä
viedä mm. tilinpäätös finaaliin. Toivon myös, että löydämme yhteisymmärryksen
terveyspalvelujen turvaamiseksi kunnassa ja seudulla. Päätösvallan keskittyessä maakuntauudistuksessa
kunnasta poispäin, on paikallaan oivaltaa sairaalaasiassakin päättää ajallaan.
Tervetuloa Sam meille
töihin ja olemaan. Samoin
onnittelut valituille valtuutetuille. Kiitos myös kaikille
vaalityöhön osallistuneille.
Ypäjä on voimissaan ja sen
tulevaisuuteen uskotaan.
Tästä on hyvä jatkaa.
Kiitos myös Vesalle, joka
kuuden vuoden ajan valoi
uskoa Ypäjän itsenäisyyteen, aikanaan enemmän
kuin moni täällä asuva luottamushenkilö. Konkarille
oli tilaus kuntaliitoshurmioisena aikana. Hänen jäljiltään moni kaavoitusasia
saatiin valmiiksi uusien ideoiden pohjaksi.
Leutoja kelejä ja pionien
kukkimista odotellen.
Markku Leppälahti

Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti hyväksyä Ypäjän hevosurheilun valmennuskeskuksen valtakunnallisen tuen piiriin. Pysyväisluonteinen tukipäätös
oikeuttaa Hevosopiston
ensi vuonna 30 000 euron
valtiontukeen.
Hevosopiston uusi asema valtakunnallisena valmennuskeskuksena
on
toimitusjohtaja Pauliina
Mansikkamäen mukaan
osoitus hevosurheilun arvostuksesta.
– Virallinen rooli hevosurheilun kehittäjänä on
tärkeää koko opiston kannalta. Samalla tämä on alueellisesti merkittävä asia
Ypäjälle ja vieruskunnille,
Mansikkamäki iloitsee.
– Kehittämistyö on Hevosopistolla jo täydessä
käynnissä. Valmentajakoulutus uudistuu ja myös urheiluakatemiatoiminta laajenee. Valmennuskeskuksen tavoitteena on palvella
tulevaisuudessa myös muita toimintaan luontevasti
soveltuvia urheilulajeja.

Kuvataideyhdistys Kuhankosken Kilta r.y. valitsi
vuosikokouksessaan puheenjohtajan ja hallituksen
alkavalle toimintakaudelle
2017.
Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Marjut Leskinen ja varapuheenjohtajaksi Leena Öfversten.
Sihteerinä jatkaa Aino Sallinen ja webmasterina Har-
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LIIKUNTAPÄIVÄ
LIIKUNTAPÄIVÄ

LAUANTAINA
20.5.2017
Ypäjällä
Pertunkaaressa
LAUANTAINA
20.5.2017
Ypäjällä
Pertunkaaressa
10.30-14.00
INBODY
770 -KEHONKOOSTUMUSMITTAUSTA
10.30-14.00
INBODY
770 -KEHONKOOSTUMUSMITTAUSTA
/ Ossi Nikula,
Easyway
Finland
Oy Oy
eteisaulassa
/ Ossi Nikula,
Easyway
Finland
eteisaulassa

Kehonkoostumusmittaus
toimii motivaattorina
hyvänä motivaattorina
kuntoilun
aloittamisessa
tai kunnon
ylläpitämisessä
Kehonkoostumusmittaus
toimii hyvänä
kuntoilun
aloittamisessa
tai kunnon
ylläpitämisessä
sekä parantamisessa.
Mittaus
sopii täysi-ikäisille
kaikille täysi-ikäisille
ja myös
urheileville
nuorille.
Mittauksesta
saat
tulostetun
sekä parantamisessa.
Mittaus sopii
kaikille
ja myös
urheileville
nuorille.
Mittauksesta
saat
tulostetun
selitteen tuloksestasi,
ja mittaaja
antaa halutessasi
sinulle halutessasi
suullisen
palautteen.
Hinta
25€.
selitteen tuloksestasi,
ja mittaaja
antaa sinulle
myös myös
suullisen
palautteen.
Hinta
25€.

10.30-14.00
NÄYTEHIERONTAA
& VINKKEJÄ
LIHASHUOLTOON
10.30-14.00
NÄYTEHIERONTAA
& VINKKEJÄ
LIHASHUOLTOON
liikuntahallissa / Urheiluhieroja Ville Vahtera
liikuntahallissa / Urheiluhieroja Ville Vahtera

Näytehierontoja sekä vinkkejä lihashuoltoon ja kotihierontaan. Poikkea pisteellä ja nappaa

Näytehierontoja
vinkkejä lihashuoltoon ja kotihierontaan. Poikkea pisteellä ja nappaa
neuvotsekä
talteen!
neuvot talteen!

10.30-12.00

5-15-vuotiaiden lasten ja nuorten TAITOVALMIUSTESTIT
5-15-vuotiaiden
lasten/ ja
nuorten
Ypäjän
Yllätys,TAITOVALMIUSTESTIT
Ypäjän kunta
liikuntahallissa
/ Ypäjän
Yllätys,
Ypäjänperusliikuntataitoja,
kunta
liikuntahallissa
Taitovalmiustesteillä
mitataan
ja arvioidaan
kuten kehon hallintaa, motorisen

koordinaation
tasoa sekä
välineenkäsittelyä.
Testattava saakuten
testistäkehon
henkilökohtaisen
palautteen.
Taitovalmiustesteillä
mitataan
ja arvioidaan
perusliikuntataitoja,
hallintaa, motorisen
Valon
ja Kihun
taitovalmiustesti
pohjautuu
KTK-testistöön.
Hinta 2€. palautteen.
koordinaation
tasoa
sekäkehittämä
välineenkäsittelyä.
Testattava
saa testistä
henkilökohtaisen
Lisätiedot
050 355
9901 / Mirka. pohjautuu KTK-testistöön. Hinta 2€.
Valon ja Kihun
kehittämä
taitovalmiustesti
Lisätiedot 050 355 9901 / Mirka.

11.00-14.00

11.00-14.00

toteaa.
– Erityinen kiitos kuuluu
opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle,
joka on nähnyt hevosurheilun ja koko alan merkityksen.
Suomen Ratsastajainliitossa virallisen valmennuskeskuksen saaminen on
nähty ensisijaisen tärkeäksi
ratsastusurheilun kehittämisessä.
– Hevosopisto tarjoaa
jo nyt laadukkaan valmennustoiminnan ohella hyvät
olosuhteet sekä tuki- ja
oheispalveluja maajoukkuetoiminnan tueksi. Eri-

Kuhankosken Killan vuosikokous valitsi uuden
puheenjohtajan ja hallituksen vuodelle 2017

KOKO PERHEEN

10.30-12.00

Ypäjän Hevosopisto on
ollut pitkään kiinteä osa
Suomen Ratsastajainliiton
valmennusjärjestelmää, jota on kehitetty määrätietoisesti viime vuosina. Valtakunnallisen keskuksen
saaminen Ypäjälle on ollut
iso yhteinen ponnistus.
– Määrätietoinen valmennustoiminnan kehittäminen saa nyt merkittävän urheiluverkoston tuen.
Tämä on valtavan hieno
tunnustus jo tehdylle työlle ja kannustaa jatkamaan
toiminnan kehittämistä,
Ratsastajainliiton puheenjohtaja Laura Airaksinen

tyisen hieno asia päätös on
nuorempien ikäryhmien
maajoukkuevalmennettavien kannalta. Tämä on
satsaus sekä heidän että
huippu-urheilun tulevaisuuteen, Ratsastajainliiton
pääsihteeri Fred Sundwall
iloitsee. Nimitys on ilouutinen myös Suomen Hippoksessa, raviurheilun ja
hevoskasvatuksen keskusjärjestössä.
– Hevosurheilun monipuolisuus ja vaikuttavuus
on kansallisesti merkittävä asia. Päätös luo vahvan
pohjan myös kansainvälistymiselle, Hippoksen toimitusjohtaja Vesa Mäkinen
näkee.
Hevosopisto jatkaa edelleen Suomen suurimpana
hevosalan oppilaitoksena.
Opetusta ja valmennuskeskusta kehitetään tiiviissä
yhteistyössä, tavoitteena
on tarjota opiskelijoille
entistä monipuolisemmat
opiskelumahdollisuudet.
Marian Seppälä
(marian.seppala@hevosopisto.fi), 6.4.2017

LAPSIPARKKI / MLL Ypäjän Yhdistys

Tuo lapsesi MLL Ypäjän lapsiparkkiin ja lähde itse kokeilemaan Zumbaa, toiminnallista liikkuvuus- ja
LAPSIPARKKI
/ MLL Ypäjän Yhdistys
lihaskuntotreeniä tai hathajoogaa. Lapsiparkki klo 11-12 peilisalissa ja klo 12-14 liikuntahallissa.

Tuo lapsesi MLL Ypäjän lapsiparkkiin ja lähde itse kokeilemaan Zumbaa, toiminnallista liikkuvuus- ja
lihaskuntotreeniä tai hathajoogaa. Lapsiparkki klo 11-12 peilisalissa ja klo 12-14 liikuntahallissa.

ri Oinonen. Näyttelysihteereinä toimivat Taina Riitto
ja Marja Viskari. Hallituksen muut jäsenet ovat Pirjo
Helin, Juha Mikkola sekä
uusina jäseninä Outi Rämö
ja Ulla Viljanen.
Kuhankosken Kilta täyttää tänä vuonna 70 v. ja
järjestää juhlavuoden kunniaksi monenlaista tapahtumaa mm. laajennetun

Pop Up-näyttelyn, johon
kuuluu myös meidän oma
Sillanalusnäyttely. Monenmoisien tapahtumien vuosi
sisältää myös Forssan museon Aulagalleriassa Killan historiaa ja toimintaa
kertova näyttely sekä 70 v.

syntymäpäiväjuhlat kaikille jäsenille! Killan tapahtumia voi seurata lehtiilmoituksien lisäksi kuhankoskenkilta.fi- sekä Killan
fb- sivuilta. Sydämellisesti
tervetuloa osallistumaan
tapahtumiin!

Marjut Leskinen puheenjohtaja Kuhankosken Kilta r.y.
050 303 2422 
marjut.leskinen@suomi24.fi tai
marjut.leskinen@kuhankoskenkilta.fi

11.00-11.50

JUOKSUTEKNIIKKA KUNTOON urheilukentällä

11.00-11.50

JUOKSUTEKNIIKKA
urheilukentällä
Liikunnanohjaaja
Satu Mononen jaKUNTOON
fysioterapeutti Merita
Mutkala opastavat oikeaan
juoksutekniikkaan.
Harjoitus
sopiiMutkala
niin juoksusta kiinnostuneille kuin pidempään
/ Satu Mononen
& Merita
juoksua
harrastaneille.
Hinta
6€.
Lisätiedot:
satun.liikuntapalvelut@gmail.com.
Liikunnanohjaaja Satu Mononen ja fysioterapeutti Merita Mutkala opastavat oikeaan
juoksutekniikkaan. Harjoitus sopii niin juoksusta kiinnostuneille kuin pidempään
AVOIMET
OVET
/ Ypäjän Yllätys
juoksua
harrastaneille.
HintaKUNTOSALILLA
6€. Lisätiedot: satun.liikuntapalvelut@gmail.com.
Kuntosaliavaimien myynti 13.00-14.00.

12.00-14.00
12.00-14.00
12.00-12.50
12.00-12.50
12.00-12.50
12.00-12.50

13.00-13.50
13.00-13.50

/ Satu Mononen & Merita Mutkala

AVOIMET OVET KUNTOSALILLA / Ypäjän Yllätys

ZUMBA® liikuntahallissa
Kuntosaliavaimien
myynti 13.00-14.00. / Satun Liikuntapalvelut
Hyppää mukaan hulvattomaan menoon ja bailaa hiki pintan sun omalla tyylillä!
Ohjaajana
Satu Mononen.
Zumban tarjoaa
YpäjänLiikuntapalvelut
Osuuspankki!
ZUMBA®
liikuntahallissa
/ Satun
Hyppää mukaan hulvattomaan menoon ja bailaa hiki pintan sun omalla tyylillä!
TOIMINNALLINEN
LIIKKUVUUSJA LIHASKUNTO
Ohjaajana
Satu Mononen. Zumban
tarjoaa Ypäjän Osuuspankki!
peilisalissa / Annika Määttänen, Ypäjän Yllätys

TOIMINNALLINEN
JA sekä
LIHASKUNTO
Tunti
sisältää oman kehon painollaLIIKKUVUUStehtävän lihaskuntotreenin
toiminnallisia
liikkuvuusharjoituksia.
TuntiMäättänen,
sopii niin aloittelijoille
kokeneemmallekin liikkujalle.
Ypäjänkuin
Yllätys
peilisalissa / Annika
Tunnin
tarjoaaoman
Ypäjän
Osuuspankki!
Tunti sisältää
kehon
painolla tehtävän lihaskuntotreenin sekä toiminnallisia
liikkuvuusharjoituksia. Tunti sopii niin aloittelijoille kuin kokeneemmallekin liikkujalle.
RAUHOITTAVA
HATHAJOOGA peilisalissa / Merita Mutkala
Tunnin
tarjoaa Ypäjän Osuuspankki!
Tunnilla rauhoitamme mieltämme ja kehoamme hengityksen, jooga-asanoiden ja
rentoutusharjoituksen
avulla.
Et tarvitse aikaisempaapeilisalissa
kokemusta joogasta.
Halutessasi
voit
RAUHOITTAVA
HATHAJOOGA
/ Merita
Mutkala
ottaa
mukaan
oman jumppamaton.
tarjoaa
Ypäjän Osuuspankki!
Tunnilla
rauhoitamme
mieltämme jaJoogan
kehoamme
hengityksen,
jooga-asanoiden ja
rentoutusharjoituksen avulla. Et tarvitse aikaisempaa kokemusta joogasta. Halutessasi voit
ottaa mukaan oman jumppamaton. Joogan tarjoaa Ypäjän Osuuspankki!

TERVETULOA kaiken ikäiset, uudet ja vanhat jäsenet ja treenaajat, uteliaat, tiedonhaluiset
sekä kaikki muutkin viettämään aktiivista päivää! Liikuntatilat tarjoaa Ypäjän Yllätys.
TERVETULOA kaiken ikäiset, uudet ja vanhat jäsenet ja treenaajat, uteliaat, tiedonhaluiset
sekä kaikki muutkin viettämään aktiivista päivää! Liikuntatilat tarjoaa Ypäjän Yllätys.
Ypäjän Osuuspankki, Ypäjän Yllätys, Ypäjän kunta, Satun Liikuntapalvelut, Merita Mutkala,
Easyway Finland Oy, MLL Ypäjän Yhdistys, Urheiluhieroja Ville Vahtera
Ypäjän Osuuspankki, Ypäjän Yllätys, Ypäjän kunta, Satun Liikuntapalvelut, Merita Mutkala,
Easyway Finland Oy, MLL Ypäjän Yhdistys, Urheiluhieroja Ville Vahtera
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Suuren suomenhevosen juhlan tuntua

Suomen juhlavuosi tulee vastaan kaikkialla eikä hevosalakaan ole jäänyt makaamaan
laakereillaan. Hevosalan toimijoiden ideoima projekti
”Mahdollisuuksien hevonen”
on osa Suomen itsenäisyyden
satavuotisjuhlavuoden 2017
ohjelmaa. Tavoitteena on kertoa hevosen ja hevostalouden
merkityksestä yhteiskunnassa,
suomenhevosen ollessa juhlavuoden kirkkain tähti.
Suomenhevonen – Suomen
hevonen – täyttää myös tänä
vuonna pyöreitä, 110 -vuotta. Kaikkien näiden ansiosta
sekä kunniaksi järjestetään
Ypäjällä toukokuun viimeisenä
viikonloppuna iso kansainvälinen hevosalan seminaari sekä lauantaina 27.5. vietetään
Suomenhevosen juhlaa. Juhlaa, jonne kaikki ovat tervetulleita kunnioittamaan omaa,
ainoata, kansallishevostamme.
Juhla rakentuu suomenhevosten Valtakunnallisen työmestaruuden ympärille. Ypäjällä
nähdään tuolloin vahvimmat
ja kestävimmät rodun edustajat kilpailemassa arvostetusta
Työmestarin -tittelistä.
Suomenhevosen monipuo-

urheilumuseon juhlanäyttelyssä tutustutaan suomalaiseen
hevostalouteen sadan vuoden
valossa.
Jokavuotinen nuorten oriiden laitumelle lasku on myös
päivän ohjelmanumerona. Kenestä tulee lauman kunkku?
Se selviää, kun oriit päästetään
laitumelle.
Ja jos nälkä tai jano yllättää, on paikalla luonnollisesti
mahdollista nauttia lounasta tai
kahvikupponen.
Päivän kääntyessä illaksi
alkaa kylällä tapahtua. Ypäjän
Yrittäjät toteuttaa Katutanssit
keskustassa. Illanvietto houkuttelee kyläläiset ja vieraat
keskustaan viettämään kesän
aloitusta musiikin pyörteissä.
Tervetuloa maksuttomaan
tapahtumaan Siittolanmäelle –
elämyksiä ja koettavaa riittää
koko perheelle!

Vuoden 2016 työmestari Isäntä vetokokeessa. Kuva: Pirje Fager-Pintilä

lisuutta tuodaan esille myös
näytöksissä. Päivä huipentuu
työmestaruuden palkintojenjaon yhteydessä esitettävään
katrilliin, jossa suomenhevo-

set tanssivat yhdessä Ypäjän
unkarilaisen ystävyyskunnan
Babolnan nuorten tanssijoiden
kanssa.
Hevosopiston urheilualueel-

la on nähtävää koko perheelle.
Lapsille on avoinna upea keppihevosrata, jossa voi kokeilla
taitojaan joko oman tai lainakepparin kanssa. Vanhempi vä-

Penkojaiset

Nuorten
kädentaitokaruselli
5.-9.6.2017

ma-pe klo 10-13

Aloita kesä hauskalla harrastuksella!
9-15-vuotiaiden, taiteilusta
kiinnostuneiden nuorten kurssilla
muotoillaan keramiikkaa, tehdään
keppareita, unisieppareita tai
sadekeppejä sekä maalataan monella
tekniikalla.
Kesän teema: Yhdessä yhteistyötä tehden!

Jokioinen, Kivipaja

kurssinum. 110472

Humppila,Lamminkulma
Ypäjä, Vanha pappila

kurssinum. 110473

kurssinum. 110474

Kurssit ovat samansisältöiset.

Kurssin hinta: 33 € (sis. materiaalit)
Ilmoittautuminen
2.-29.5.2017
Jokiläänin kansalaisopisto
03-4182 7402

https://www.opistopalvelut.fi/jokilaani/zavaus.asp

Tekemisen riemua!
Kuntien nuorisotoimet ja Opistolaisyhdistys

Unelmien liikuntapäivänä melontaa
Keskiviikkona 10.5 klo 14-15.30 Loimijoella.
Lähtö mattorannasta. Hinta 10€ (sis. välineet ja ohjauksen).
Ilmoittaudu ma 8.5 mennessä Riinalle 050 4339002
Liikuntatoimi

Kiitos Ypäjän Salelle kun tarjositte järjestämääni

Lasten Lauantaihin 22.4.2017
omenoita ja banaaneita lapsille tarjottavaksi. :)
Terv. Annika, Ypäjän Yllätys



6.-7.5.2017 (La-Su)

Jokiläänin kansalaisopiston

Klo

ki voi muistella menneitä vanhojen ajopelien parissa ja koko
perhe voi tutustua 80-vuotta
täyttävään Siittolanmäkeen
ohjatuilla kierroksilla. Hevos-

Lisätietoja:
hippolis.fi/suomenhevosenjuhla
Suomenhevosen juhlan järjestää Lounais-Hämeen hevoset
kutsuvat -hanke yhteistyössä
mm. Ypäjän kunnan ja Hevosopiston kanssa.
Erja Mattila

11:00-15:00 Köllinkylällä

Saarikontie 156, Ypäjä
Käytettyjä, puhtaita vaatteita!
mm. takit, mekot, huivit, kengät,
lasten– ja vauvanvaatteet,
ratsastushousut, luistimet
ja paljon muuta!
Pengottavat ei maksa mittään,
isot kassit mukaan ja penkomaan!
Tikanheittokisassa palkitaan parhaat!
Paikalla Kulttuuri Puomin kannatusbuffetti

Ei ilmaisia ämpäreitä!

Särkänniemeen, särkänniemeen…
LÄHDE MUKAAN HURVITTELEMAAN
SÄRKÄNNIEMEEN

LA 13.5.2017
LÄHTÖ: KLO 12.00 TAMMELAN KOULUKESKUS
KLO 12.00 YPÄJÄ SALEN PARKKIPAIKKA
KLO 12.20 JOKIOINEN S-MARKET
KLO 12.40 HUMPPILA SALEN PARKKIPAIKKA
TAKAISIN OLEMME: HUMPPILASSA N. 21.00, JOKIOISILLA N. 21.20, YPÄJÄ N. 21.40,
TAMMELA N. 21.40

MATKAN HINTA: 10€, sis. bussikyydin!
RANNEKKEENSA/SISÄÄNPÄÄSYN ALUEELLE JOKAINEN HOITAA ITSE, RANEKKEITA
SAA EDULLISEMMIN ESIM.PRISMALTA ETUKÄTEEN

Alle 13- vuotiailla tulee olla huoltaja mukana!
Sitovat ilmoittautumiset TO 4.5. MENNESSÄ!!
Jokioinen, Robert 050 5925 867

Köllinkurvin emännät &

Tammela sähköisesti www.tammela.fi > nuoriso > ajankohtaiset
Ypäjä, Maija 050 574 7732
Humppila, Sofia 050 362 9166

Ypäjän Siittolanmäellä talkoillaan – lähde mukaan!
Kevät keikkuen tulevi ja samalla toukokuun viimeinen viikonloppu lähestyy. Tuolloin Ypäjälle saapuu kansainvälisiä vieraita
seminaariimme ja olisi mukavaa, kun olisi paikat kunnossa.
Talkoot järjestetään Ypäjän Siittolanmäen ympäristössä. Talkoiden ohjelmassa on – säätila huomioiden – pääasiassa ulkotöitä;
haravointia, ulkoalueiden siistimistä, risujen keräämistä, aitojen
maalaamista jne. Tarvittaessa voidaan olla sisätiloissa. Jokaiselle on jotain omien vahvuuksien mukaan.
Talkooväelle tarjotaan pullakahvit ja kesällä järjestetään talkoisiin osallistuneille yhteinen grilli-ilta, tervetuloa mukaan
mukavaan porukkaan – ota kaverisikin! Seuraavien talkoiden
suunnitelmista kerrotaan sivulla www.hippolis.fi/talkoot – sieltä
löytyy mm. tarvittava varustus sekä kokoontumispaikka.
Tulevat talkoopäivät ovat to 4.5., to 11.5., ti 16.5. ja ma 22.5.
Merkitsethän sopivat päivät kalenteriin jo nyt!
Lisätietoja:
Lounais-Hämeen hevoset kutsuvat -hanke, Hippolis
Erja Mattila, erja.mattila@hippolis.fi, puh. 045 111 7754

XXXVI
LOIMIJOKISOUTU
Keskiviikkona 24.5.2017 klo18 alkaen.
Yritysten ja yhdistysten haastesoudun
lähtö on klo 18.00 ja Leijonajoukkueiden
soudun lähtö on klo 19.00
Soudun lähtö ja maali ovat Kurjensillan läheisyydessä,
soutuosuuksien kääntöpaikka on
Kurjenkaari sillan alapuolella.
Loimijokisoudun perinteiset arpajaiset ja
bufetti ovat Kurjensillalla.
TERVETULOA!
LC Ypäjä
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PONILEIRI 25.–27.5.

Ypäjän kunta ja Katajatalli järjestävät yhdessä ponileirin.
Leiri toteutetaan päiväleirinä helatorstaina 25.5. klo 10–15,
perjantaina 26.5. klo 16–19 ja lauantaina 27.5. klo 10–15
(torstain ja lauantain leiripäivät sisältävät ruokailun)
Leiri sisältää metsäaiheista ohjelmaa, ratsastusta ja
lauantaina ainutlaatuisen metsävaelluksen poneilla.
Leirin hinta 60€/ leiriläinen
Leirillä on alaikäraja seitsemän vuotta!
Leiri toteutuu jos ilmoittautuneita on vähintään kuusi.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset
silja.haavisto(at)ypaja.fi/ 0407660486 14.5. mennessä

Koirien Match Show
La 27.5.2017

Ypäjänkylän seuraintalon piha-alueella
Ypäjänkyläntie 842
32140 YPÄJÄ AS
Ilmoittautumiset alkaen klo 10
Kehät alkaen klo12

Hinnat:

7
 €/koira, saman omistajan
seuraavat koirat 5€
Lapsi ja koira 5€
Luokat:
P
 ennut (koirat alle 1v.)
Isot koirat (säkä yli 40 cm)
Pienet koirat (säkä alle 40 cm)
Lapsi ja koira (tarkoitettu alle 13v.lapsille)
Tuomarit: Sanna Koskinen
Johanna Vikström
Minna Kujanpää
Tapahtumaa sponsoroi: ZOOJATAR
Noudatamme Kennelliiton rokotusmääräyksiä, huolehdithan siitä että koirasi
rokotukset ovat ajan tasalla ja otathan rokotustodistuksen mukaan.
Tervetuloa kaikki koirat karvoihin katsomatta!
Myös sekarotuiset ja leikatut!

Paikalla myös puffetti sekä arpojen myyntiä
Tiedusteluihin vastaa: Risto Rantanen 046-5569765

Järjestää Ypäjänkylän kyläyhdistys ry

Tervetuloa Kosken lukion

YLIOPPILASJUHLAAN
Koulukeskuksen Liikuntahalliin
lauantaina 3.6.2017 klo 11

Juhlan jälkeen klo 12.30 on ylioppilaiden
kunniakäynti sankarihaudalle.

KESKUSTAN YPÄJÄN
KUNNALLISJÄRJESTÖ RY:N

KYLVÖN SIUNAUS

Sunnuntaina 28.5 klo 15.00 Hyrsynkulman lavalla.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Järj. Hyrsynseudun kyläyhdistys ry.

ylimääräinen kokous pidetään
Kunnantalon valtuustosalissa
maanantaina 29.05.2017 klo 18.00.
Aiheena luottamushenkilövalinnat
Tervetuloa!

Kunnallisjärjestön johtokunta

ELÄKELIITON

Toukokuun tapahtumia
Päiväpiiri tiistaina 9.5. kello 13.00 veteraanituvalla.
Kevätkauden viimeisessä tilaisuudessa kerrotaan kesän retkistä ja tapahtumista sekä Lauri Heikkilä jatkaa
kertomalla Ypäjän kunnan eri vaiheista.
Hallitus kokoontuu kello 11.30.
Naistenpiiri tiistaina 16.5. kello 13.00 veteraanituvalla
Tarinatupa perjantaina 21.5. kello 13.00 Veteraanituvalla
Mölkkypelit käynnistyvät hyvän sään vallitessa keskiviikkoisin Rajatie 3:n pihalla.
Ypäjän Keskustanaiset ry.

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
perjantaina 12.5.2017 Veteraanituvalla
klo 18.00.
Käsitellään kevätkokoukselle määrätyt asiat ja keskustellaan
tulevasta toiminnasta.
Johtokunta kokoontuu klo 17.00.
Tervetuloa mukaan!
JOHTOKUNTA

----------------------------------------------------------------------KESKUSTAN KUNTAVAALIEHDOKKAAT
KIITTÄVÄT ÄÄNESTÄJIÄÄN

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Kesäretki Naantaliin 13.6.2017.
Ajoreitti Ypäjällä: SEO klo 8.30, Jyvämäki klo 8.35, Levä 8.40, Palikkala klo 8.45, Seurakuntakoti klo 9.00 ja Katinhäntä klo 9.15.
Klo 10.30 kiertoajelu, opas mukana koko ajan
Klo 12.00 lounas Ravintola Pohjankulma, Rymättylä
Klo 13.45 matka takaisin Naantalin vanhaan kaupunkiin, jossa
tutustumme Naantalin museon näyttelyyn.
Klo 15.00 lähtökahvit + korvapuusti Cafe Amandis:sa
Klo 16.00 kotiin lähtö. Paluu Ypäjälle klo 17.30.
Retken hinta 60 €.
Ilmoittautumiset sihteerille, Sirpa 0400 772 157.
Tervetuloa!

KUUSJOENKULMAN KYLÄYHDISTYS JÄRJESTÄÄ

Ypäjän Eteläiset Maa- ja
Kotitalousnaiset

TUPAILTA

Aila Sireenillä tiistaina 16. toukokuuta klo 19.00.
Aiheena kesän toiminta mm. kesäretki.
Tervetuloa.

Ypäjänkylän Maa- ja
kotitalousnaiset

TOUKOKUUN TOIMINTAA
Lauantaina 20.5. tutustumme kylämme kädentaitoihin. Aloitamme klo 13.00 Pikku Annen Saven puodista
mistä jatkamme Raariin. Iltapäiväkahvit juomme klo
15.00 Myllykylän Tilalla , yhdistys tarjoaa. Tervetuloa!
Seuraintalon siivouspäivät touko–kesäkuussa: tiistai
23.5., torstai 25.5., tiistai 30.5. ja torstai 1.6. klo 16.00
alkaen. Sään salliessa aloitamme ikkunoiden pesulla
eli lastat ja ämpärit mukaan.

KESÄRETKEN lauantaina 17.6.2017
VIIKINSAAREEN / SÄRKÄNNIEMEEN
TAMPEREELLE

Retken hinta 60€ / hlö sisältää laivamatkan
saareen, teatteriesityksen ”Mies joka ei
osannut sanoa ei”, ruokailun saarella
(liha tai kala vaihtoehto) ja bussikuljetuksen.
Sitovat ilmoittautumiset 15.5.2017 mennessä Eliisalle 044
5616 965 tai Susannalle 044 3369 107
HUOM! Ilmoitathan mahdolliset ruoka-aineallergiat
Lähtö klo 11.00 Piilikankaalta, Ypäjän matkahuollon pihalta
myös kyytiin. Klo 14.00 Hopealinjan laiva lähtee Laukontorilta.
Ruokailu 14.30 ja teatteriesitys klo 16.00
Paluu n. 20.30 – 21.00
Särkänniemeen menijät viedään ensin. Ranneke on omakustanteinen (kannattaa ostaa kokopäivän ranneke)
Tervetuloa mukaan koko perheen voimin!
Pidetään yhdessä hauska kesäpäivä
Viikin saaressa tai hurjastellaan huvipuistossa!
Kuusjoenkulman kyläyhdistys
PS: R
 etki maksetaan Kuusjoenkulman
kyläyhdistyksen tilille 30.5.2017 mennessä.
Tilinumero: FI6955390240012848
Lisätietoja Eliisalta / Susannalta

Suomelantien


Disa Laineen maalauksia
Ypäjän Kirjastossa
Heinäkuun 2017 ajan

VUOSIKOKOUS

Disa Laine on Ypäjältä Humppilaan
muuttanut amatööritaiteilija.
Hän maalailee lähinnä omaksi ilokseen
sekä arjen kiireiden vastapainoksi.

VUOSIKOKOUS

Lämpimästi tervetuloa <3

Vapaa pääsy!

Juha Mäenpäällä keskiviikkona 17.5.2017 klo 18.00.
Hoitokunta

Päivölän yksityistien
tiistaina 23.5.2017 klo 18.30
Olli Tähtisellä, Pikkumäentie 4, Jokioinen

Hoitokunta

Levänmäenyksityistien

VUOSIKOKOUS

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry
Teatteriretki 2.9.2017 Helsinkiin Taivallahden kesäteatteriin
katsomaan TUKKIJOELLA – esitystä sekä
Tuusulaan LOTTAMUSEOON. Lounas museolla ja teatterilla
kahvit. Lähtö klo 9.00 seurakuntakodilta. Retken hinta 55 €
(30 lähtijää).
Tervetuloa mukaan!
Ilmoittautumiset Sinikka Suonpää puh. 0500 503 640

Perhekahvila

pidetään Juha Lundströmillä, Levänmäentie 96,
Ypäjä, keskiviikkona 24.5.2017 klo 18.00
Hoitokunta

Kolin metsätien

VUOSIKOKOUS

pidetään Veteraanituvalla perjantaina 26.5.2017 klo
18.00.
Puheenjohtaja

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

Toukokuu / 2017
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Tule kesätöihin MLL:lle

Reilu Teko -lannoitesäkkikeräys:
Ypäjällä viljankäsittelylaitoksen pihalla, os. Uotilantie
(Uotilantietä
n. 350
m ajettua pikkutie oikealla päättyy pihaan.)
Reilu Teko
-lannoitesäkkikeräys:

POP UP- UNELMIEN
LIIKUNTAPÄIVÄ 10.5
PERTUNKAARESSA!!

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Ypäjän paikallisyhdistys ry. tarjoaa kesätöitä kahdelle 15–17 -vuotiaalle
ypäjäläisnuorelle Ypäjän Osuuspankin tuella. Kesätyö
pitää sisällään uimakoululaisten leikittämistä ja vahtimista MLL:n ja Ypäjän kunnan järjestämän uimakoulun aikana 10.–21.7. Piilikankaalla.
Kunta järjestää uimakouluun kuljetuksen keskustasta.
Hakemukset ja lisätiedot
Jonna Hakamäki p. 050 395 2030
tai sp. jonna.hakamaki@seutuposti.fi

jokaiselle jotakin! :)
klo: 10.00–11.00 ulkotreeni pururadan maastossa
( kiertoharjoittelutyyppisesti, venyttely, rentoutus)
klo: 16.30–17.30 Lasten ulkojumppa 3-8v (pertunkaaren alueella,leikkejä,temppurata)

Säkkikeräys on ajalla ma 15.05. - su 02.07.2017.
Ypäjällävoi
viljankäsittelylaitoksen
os. Uotilantie
Säkkejä
tämän jälkeen jättääpihalla,
vain, mikäli
paikkaa ei ole
(Uotilantietä n. 350 m ajettua pikkutie oikealla päättyy pihaan.)
ehditty tyhjentää.
Säkkikeräys on ajalla ma 15.05. - su 02.07.2017.
Säkkejä
voi tämän
jälkeen
jättää vain,
mikäliojan
paikkaa
ei ole
Säkit
jätetään
valmiiksi
pakattuina
oikealle
viereen.
ehditty
tyhjentää.
Keräykseen kelpaavat säkit ja pakkausohjeet löytyvät

klo 18.30-19.30 tehokas ulkotreeni
(pertunkaaren maastossa tehokas ja kokonaisvaltainen ulkotreeni koko kropalle)
ypäjän yllätys tarjoaa kaikki jumpat, eli saavuthan
sinäkin kanssamme viettämään liikunnallista unelmien
liikuntapäivää hyvässä seurassa! :)

kotisivuilta
jokioinen-ypaja.4h.fi.
Pidä
ympäristö
siistinä!
Säkit jätetään
valmiiksi pakattuina
oikealle
ojan viereen.
Roskapussit,
huonekalut,
patjat
ym.
jäte
ei
kuulu
tänne.
Keräykseen kelpaavat säkit ja pakkausohjeet löytyvät
kotisivuilta jokioinen-ypaja.4h.fi. Pidä ympäristö siistinä!
Tarvittaessa kysy Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistyksestä
Roskapussit, huonekalut, patjat ym. jäte ei kuulu tänne.
p. 050 400 1113 /Satu tai jok-yp4h@suomi24.fi.

mukaasi tarvitset;juomapullo,ulkotreenivarustus,
hanskat ja iloisen mielen! :)

Tarvittaessa kysy Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistyksestä
Keräys
on yhdistyksen varainhankintaa nuorisotyölle!
p. 050 400 1113 /Satu tai jok-yp4h@suomi24.fi.

säävaraus!
tervetuloa!

Keräys on yhdistyksen varainhankintaa nuorisotyölle!

Ypäjän maamiesseura vuokraa
vuonna 2017 seuraavia koneita:
Maantiivistäjä 65 kg
varaukset T. Löfstedt p. 0400 536 517

25 €/pv

Hydraulihalkaisin uusi
Lehtipuhallin
varaukset H. Saarikoski p. 040 5352 884

30 €/pv
15 €/pv
15 €/pv

Suursäkkivaaka
varaukset M. Hollo p. 050 5050 888

10 €/pv

Betonimylly
varaukset H. Lammela p. 0400 464 881

30 €/pv

Maatilaimuri
varaukset I. Hannula p. 0500 429 069

10 €/pv

Pienpaalikeräin
Maanäytekaira
Näytekaira heinäpaali
varaukset H. Levomäki p. 0400 015 589

20 €/pv
maksuton
15 €/pv

Jäsenmaksu 10 €/vuosi.

YPÄJÄN RIISTAMIEHET RY:N
VUOSIKOKOUS 12.3.2017
Puheenjohtajana jatkaa Risto Rantanen, sihteerinä Helga Tuura
Johtokuntaan valittiin erovuoroisten tilalle:
Erkki Fabritius, Erkki Heikkilä, Markku Salmi ja Jyrki Uutela
Toiminnantarkistajiksi valittiin: Pauli Perho ja Martti Perho
Kylänvalvojina jatkavat:
Ypäjänkylä
Jouni Mäkilä ja Simo Kankare
Perttula		Tero Reiman
Kartanonkylä		Markku Nummela
Varsanoja		Markku Nummela
Manninen		Raimo Alkki ja Jyrki Uutela
Kuusjoki		Janne Hakamäki ja Paavo Hakamäki
Levä		Jussi Pietilä ja Juhani Leppälahti
Palikkala		Kalevi Korpela ja Tomi Tuura
Saarikko		Markku Mäkelä ja Markku Salmi
Toimikuntien vetäjiksi valittiin:
Kenneltoimikunta
Sisko Nurminen
Ampumatoimikunta:
Kivääri:
Kari tuura
Haulikko:
Erkki Heikkilä ja Janne Hakamäki
Riistanhoito:
Sauli Salmi
Riistakolmion laskenta: Erkki Fabritius
Riistapäällikkö:
Juho Rantanen
Riistatilanteesta mainittakoon, että metsäjäniksien kanta on elpymään päin. Rusakkokannat kyllä kestää metsästyksen, hirvi- ja
peurakannat ovat myöskin elpymään päin. Kauris: Köllinkylässä on
yksi 17 yksilön lauma ja joitain yksittäisiä ympäri pitäjää.
Kanalinnuista teerikanta ja pyykannat ovat kohtalaiset. Suurpedoista on jälkihavaintoja koko pitäjän alueella. Pienpetoja on
vuodesta toiseen runsaasti, vaikka niitä on aika hyvin verotettukin.
Hirvieläinten metsästykseen aikovien paperit tarkastetaan hirvieläinkokouksessa, jossa henkilökohtainen edustus tai valtakirja
on pakollinen. Sekä kesän aikana suositellaan ampumaharjoituksissa käyntiä.
Sihteeri

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

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

Liikuntatapahtumia
YPÄJÄN YLLÄTYKSEN TARJOAMAT PT-PALVELUT
Hinnat sisältävät ALV 24 %
1. Ruokavalio
70 €
(sis. Ruokapäiväkirjan pito, opastus, lisäravinteet)
2. Kuntosaliohjaus 60 min
60 €
(sis. Henkilökohtaisen kuntosalitreeniohjelman)
3. KUNTOSALIOHJELMAN PÄIVITYS
30 €
4. Ruokavalio & Kuntosaliohjaus 60 min
110 €
5. 3 kk / 6 kk / 12 kk
valmennuspaketit;		
370 € / 650 € / 1100 €
( sis. Alku- ja loppumittaukset sekä kuntotestit,
salitreeniohjelman, ruokavalion, sähköpostitukipalvelu koko valmennus paketin ajan, yhteistreenejä/
tapaamisia)
– 3 kk – 6 tapaamista/treeniä
– 6 kk – 12 tapaamista/treeniä
– 12 kk – 16 tapaamista/ treeniä
6. Lisätapaaminen/treeni/ohjaus		
50 €
valmennuspaketin yhteydessä
7. Pienryhmävalmennus /
TYkY-ryhmä 3kk (5–6 hlö)
150 €/ hlö / 3 kk
( sis. Alku-ja loppumittaukset sekä kuntotestit,
ruokavalio, henkilökohtainen kotitreeniohjelma,
1 krt / vko tapaaminen/treeni)
8. Kuntosaliohjaus ryhmälle 60 min
(max.8 hlö)			
10 € / hlö
Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Tiedustelut ja varaukset; Annika Määttänen
personal.trainer@ypajanyllatys.fi



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

045 664 9221 / Hallituksen Pj Keijo Vuorentausta
Hallituksen ja yhdistyksen yleisen kokouksessa käsiteltäviksi
haluttavat asiat, haastattelupyynnöt.
Liikuntavastaava
Kiinteistövastaava Tapio Ahonen
Bingovastaava Virve Saarikoski
Taloudenhoitaja Elina Salmi
Mediavastaava Virve Saarikoski
Lentopallojaoston Pj. Anu Poso
Hallituksen Pj. Keijo Vuorentausta
Postiosoite: Ypäjän Yllätys ry
Pertuntie 5
32100 Ypäjä

liikuntavastaava@ypajanyllatys.fi
kiinteistovastaava@ypajanyllatys.fi
bingovastaava@ypajanyllatys.fi
taloudenhoitaja@ypajanyllatys.fi
mediavastaava@ypajanyllatys.fi
lentopallojaosto@ypajanyllatys.fi
puheenjohtraja@ypajanyllatrus.fi
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KESIS 2017 Liiku

13.–16.6 2017 Sauvon Ahtelassa
Ypäjän kunta mukana yhteistyössä, leirille kuljetus!
lisätiedot: liiku.fi/kesis tai numerosta 02 5151900
Liikuntatoimi

LENTOPALLO C ͲBͲikäiset (03Ͳ00 synt.)
Monipuolisesti lentopallon harjoittelua ja pelaamista sisäpelikentällä.
Mahdollisuus joukkueen perustamiseen (joukkuepelaajan tulee olla jäsen)
torstaisin 18:30Ͳ 20:00
tiistaisin 16:30Ͳ18:30
Kevätkausi 11.8.2016 – 20.4.2017
Hinta / kausi: 75€ joukkuepelaaja / muut
















55€ harrastejäsen
75€ yli 16v harrastejäsen

Valmentaja: Mirka KaunistoͲVuorentausta 

Yllätyksen liikuntatarjontaa Pertunkaaressa 
(kevät 2017)

OMATOIMIHARJOITTELU 1 ja 2 (kevätkaudella)
Omatoimista lihaskuntoharjoittelua: liikkuvuus; kestävyys ym. (ei pallopelejä)
maanantaisin klo 17:00Ͳ18:30
lauantaisin 10:00Ͳ11:30
Kevätkausi 2.1 Ͳ 20.5.2017

20€ / jäsen
40€ / jäsen

Hinta / kausi: 1x vko








2x vko

40€ / muut 
80€ / muut 

(15v ja nuorempien jäsenien vuoromaksu puoleen hintaan)

Vuorovastaavat: Johanna Sirviö ja Elina Kauranen

Yllätyksenilmoituksia
ilmoituksia
Yllätyksen
PerinteinenKunniakierros
Kunniakierros 2017
2017
Perinteinen
23.5.klo
klo18:30-19:30
18:30-19:30
TiTi23.5.
-PertunkaarenYU-kentällä
YU-kentällä
-Pertunkaaren

-Ypäjäläisenliikunnan
liikunnantukemiseksi
tukemiseksi
-Ypäjäläisen
-Lisätiedotjajakeräyslistat
keräyslistat050-3559901
050-3559901/Mirka
/Mirka
-Lisätiedot



Judo 

Yleisurheilukoulu
Yleisurheilukoulu

Judo on harrastajamäärältään maailman suurin kamppailulaji.
Tekniikkaharjoitteita peilisalissa kaikenikäisille

PertunkaarenYU-kentällä
YU-kentällä
Pertunkaaren

Ma15.515.5-17.7.2017
17.7.2017
Ma
klo17:3017:30-18:30
18:30(2008-12
(2008-12syntyneet)
syntyneet)
klo
klo17:3017:30-19:30
19:30(2007
(2007jajaaikaisemmin
aikaisemminsynt.)
synt.)
klo

torstaisin klo 18:00Ͳ19:30
Kevätkausi 5.1Ͳ 18.5.2017

15€ / jäsen
     35€ / muut
Ohjaajana: Pertti Helander
Hinta / kausi:

20e/ /jäsen
jäsen 30e
30e/ /muut
muut
20e
Lisätiedotjajailm.
ilm.050-3559901
050-3559901/ /Mirka
Mirkataitai
Lisätiedot
mirka.kaunisto-vuorentausta@ypaja.fi
mirka.kaunisto-vuorentausta@ypaja.fi
Ilmoittautumiseenmukaan
mukaannimi,
nimi,synt.vuosi
synt.vuosisekä
sekävanhemman
vanhemmanpuh.nro.
puh.nro.
Ilmoittautumiseen





AIKUISTEN SALIBANDY
Kuntoliikuntapohjaista salibandyn pelaamista Ͳ2000 synt. ja vanhemmille 
maanantaisin 19:30Ͳ21:00
keskiviikkoisin 20:00Ͳ21:30 
Kevätkausi 2.1 Ͳ 31.5 2015




40€ / jäsen
60€ / muut

Vuorovastaava: Mikko Hokka


LASTEN SALIBANDY (07Ͳ04 synt.)
Kuntoliikuntapohjaista salibandyn pelaamista ja harjoituksia 
keskiviikkoisin klo 15:30Ͳ 17:00
Kevätkausi 13.1 Ͳ26.4.2017
Hinta / kausi: 30€ / jäsen








50€ / muut

Ohjaaja: Ilona Seppänen

TENAVIEN SALIBANDY

(08Ͳ10 synt)

Kuntoliikuntapohjaista salibandyn harjoituksia ja pelaamista sisäpelikentällä 

maanantaisin klo 18:30Ͳ19:30
Kevätkausi 9.1Ͳ 24.4.2017

Hinta / kausi:20€ / jäsen

Ohjaaja: Eetu Niemi


SULKAPALLO
Omatoimista sulkapallon pelaamista sisäpelikentällä kaikenikäisille
(alle 15Ͳvuotiaat 15v täyttäneen kanssa) 
keskiviikkoisin 18:30 Ͳ 20:00
Kevätkausi
Hinta / jäsen: 15v. ja nuoremmat20€ / ei jäsen


















10€ /jäsen 

40€ /muut

Vuorovastaava: Turo Järvelä


AIKUISTEN LENTOPALLO Päivävuorot
Kuntoliikuntapohjaista lentopalloa sisäpelikentällä Ͳ2000 synt. ja vanhemmille

tiistaisin 10:00Ͳ12:00
Kevätkausi 

Hinta / kevät:

perjantaisin 10:30Ͳ12:00

20€ / jäsen

Vuorovastaava: Pertti Helander

Monipuolisesti lentopallon harjoittelua ja pelaamista sisäpelikentällä 
tiistaisin 18.30Ͳ19.30 
Kevätkausi 30.8.16 Ͳ18.4.2017

55€ / muut 

Ohjaajat: Mirka KaunistoͲVuorentausta / Pasi Paloposki


LENTOPALLO F –ikäiset

(Ͳ10 Ͳ 08 synt.) 

Monipuolisesti lentopallon harjoittelua ja pelaamista sisäpelikentällä
Mahdollisuus joukkueen perustamiseen (joukkuepelaajan tulee olla jäsen) 

tiistaisin 18:30Ͳ19:30

torstaisin 16.30Ͳ17.45

Kevätkausi 30.8.2016 Ͳ18.4.2017

Hinta / kausi: 60€ / joukkuepelaaja / muut

40€ / harrastejäsen 

Ohjaajat Mirka KaunistoͲVuorentausta/ Pasi Paloposki


LENTOPALLO EͲDͲikäiset (Ͳ07 Ͳ 04 synt.) 
Monipuolisesti lentopallon harjoittelua ja pelaamista sisäpelikentällä
Mahdollisuus joukkueen toimintaan (joukkuepelaajan tulee olla jäsen)

tiistaisin 16:30Ͳ18:30
torstaisin 17:30Ͳ19:00
Kevätkausi 18.8 2016 Ͳ20.4 2017
Hinta / kausi:  55€ harrastejäsen
    75€ joukkuepelaaja / muut

Valmentaja: Mirka KaunistoͲVuorentausta

Yleisurheilukilpailut
Yleisurheilukilpailut
PertunkaarenYU-kentällä
YU-kentällä
Pertunkaaren

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.
KAHVAKUULA 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. *
KAHVAKUULA 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. *
* 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.
Aamujumppa / AINOT & REINOT;
Jäsenet 4€ krt/ 10-krt 38€
Muut; 6€ krt/ 10-krt 55€
Jäsenet: 5€ krt/ 10-kortti 40 €
Muut: 7€ krt/ 10-kortti 60€
Keskiviikkoisin:

LENTISHARKAT (Ͳ10Ͳ08 synt.)

Hinta / vuosi: 35€ / jäsen

YPÄJÄN YLLÄTYKSEN JUMPPATARJONTA
PERTUNKAARESSA 9.1.– 31.5.2017

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.
Torstaisin:
KAIKILLE OHJATTU KUNTOSALI klo 18.00–19.00,
vapaamuotoista kuntosalin käyttöä ohjaajan opastuksella.(toiveiden mukaan
kiertoharjoittelutunnit
mahdollisia)
Jäsenet: 5€ / krt
Muut: 6€ / krt

Torstaina15.6. klo
klo18:00
18:00
Torstaina15.6.
Torstaina13.7.
13.7. klo
klo18.00
18.00
Torstaina

Yllätyksen Pesiskoulu
HUOM! Levän koulun kentällä

Ke 17.5-28.6.2017
klo 18:00-19:15
22€ / jäsen

30€ / muut

-2010-04 syntyneille
-Hinta sis. Pesis-passin, ohjauksen, monipuoliset harjoitukset sekä
turnauksen, mikäli kinnostuneita pelaajia löytyy joukkueellinen.--

Lisätiedot sekä ennakko ilm. 0505605404 / Pasi tai
pasi.paloposki@gmail.com
Ilmoittautumiseen mukaan nimi, synt.vuosi sekä vanhemman puh.nro.
Järj. LP-jaosto, Ypäjän Yllätys sekä Yhteiset pallot –hanke

Hallivuorot Syksylle
Liikuntahalli Pertunkaaren ison salin sekä peilisalin
salivuorot kaudelle 2017-18 on haettavissa/varattavissa.


Lisätiedot ja salivuokrat
045 6649221 / pj. 045 2363136 / liikuntavastaava
Kirjalliset hakemukset 15.6. 2017 mennessä
puheenjohtaja@ypajanyllatys.fi / liikuntavastaava@ypajanyllatys.fi

Lisäksi..
Me Yllätysläiset haluaisimme tietää, mitä liikuntaa /
liikuntaryhmää sinä toivoisit Pertunkaareen (tai yleisesti Ypäjällä) järjestettävän?
Ja julistamme ohjaajien etsintäkuulutuksen kaudelle
2017-18. Oletko sinä tai tiedätkö jonkun sopivan?

Yksityistieavustushakemukset

Yksityistieavustushakemukset kunnossapitoa ja perusparantamista varten on toimitettava tekniselle
osastolle keskiviikkoon 15.5.2017 klo 15 mennessä.
Samalla tulee toimittaa tiedot muutoksista tiekunnan
toimielimissä, yhteystiedoissa yms. sekä tarvittavat
liitteet.
Hakemuslomakkeita on saatavana kunnanviraston
yhteispalvelupisteestä ja internetistä osoitteesta
www.ypaja.fi
Lisätietoja teknisestä toimesta, p. (02) 7626 5241
Ypäjällä 9.3.2017
Tekninen lautakunta
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Kutsu

Ypäjän kunnan nuorisovaltuusto kutsuu
kaikki uudet valtuutetut sekä uuden
Kunnanjohtajan kahvittelemaan ja
keskustelemaan Ypäjän tulevaisuudesta.
Kahvittelu on keskiviikkona 10.5.2017
klo 18:00 Valtuustosalissa.
Tervetuloa!
Vastaa Tammelan Pyhäjärven ja Loimijoen vedenkorkeuksia koskevaan nettikyselyyn 14.5. mennessä

IKÄIHMISILLE
OHJAUSTA JA
NEUVONTAA
Palveluohjauksen päällikkö
Marjatta Palojärvi tavattavissa Ypäjän kunnantalolla
klo 12–15 seuraavina aikoina
Ma 29.5.2017

Hyrsyn piirin
näytelmäkerho esittää:

Viimeinen Kevätjuhla

Forssan seudun
hyvinvointikuntayhtymä

Kuvaelma entisajan koulunkäynnistä
ja luokkakuvanäyttely

Hämeen ELY-keskuksessa on vireillä Loimijoen padotus- ja juoksutusselvitys, joka valmistuu vuoden 2017 lopussa. Selvityksessä etsitään mahdollisuuksia vähentää tulvasta tai kuivuudesta
aiheutuvia haitallisia vaikutuksia Loimijoen vesistöalueella.
Hankkeessa tarkastellaan, miten erityisesti Tammelan Pyhäjärven säännöstelyä tulisi kehittää, jotta säännöstely huomioisi
paremmin Pyhäjärven ja koko Loimijoen vesistön erilaiset käyttötarpeet.
Nyt avatun Webropol-kyselyn tarkoituksena on selvittää vesistön käyttäjien kokemuksia ja näkemyksiä vesistön tilasta ja
vedenkorkeuksista. Vastausaikaa on sunnuntaihin 14.5. asti.
Kyselyn tuloksia hyödynnetään 22.5. järjestettävässä sidosryhmille suunnatussa työpajassa, jossa tarkennetaan selvityksen
tavoitteita ja tarkasteltavia vaihtoehtoja.
Lisätietoja,
Hämeen ELY-keskus, vesitalousasiantuntija Merja Suomalainen
0295 025 161
Linkki kyselyyn:
https://www.webropolsurveys.com/S/203BD885AF6321E2.par

su 11.6.2017 klo12 Hyrsynkulman lavalla

Liput 5€, sis. kouluruokailun

järj. HSKY ry.

”Koivun oksaan korkealle, teki peippo pesän.”
Nauttikaa lintujen aamulauluista!
Iloista kevättä toivottaa Ypäjän esikoululaiset

Siljan

satutunti

5.5.2017

kirjastolla

17.30–18.30

Kunnanvaltuustoon kaudeksi 2017 – 2021
tulivat valituiksi seuraavat henkilöt:
Nimi

Ammatti, toimi

Leppälahti, Markku
eläkeläinen
Hepomaa, Jari
automaatioasentaja
Alanko, Matti
maatalousyrittäjä
Palonen, Pirjo-Riitta
lähihoitaja
Ahonen, Tapio
yrittäjä
Käpylä, Taneli
maanviljelijä
Lundström, Juha
juustomestari,
toimitusjohtaja		
Rämö, Jari
maatalousyrittäjä
Vääri, Anni
YTM, lastensuojelun
sosiaalityöntekijä
Varjorinne-Mäkeläinen,
Janika
farmaseutti
Levomäki, Heikki
maanviljelijä,
agrologi
Saastamoinen, Markku erikoistutkija,
dosentti
Kaunela, Olli-Pekka
yrittäjä,
maanviljelijä
Mäntynen Jenni
yrittäjä
Jokio, Mirja
lähihoitaja
Oja, Vesa
pääluottamusmies
Leppänen, Keijo
eläkeläinen
Jaakkola, Sampsa
amk.artenomi,
yrittäjä
Romu, Susanna
palveluneuvoja
Saarikoski, Virve
ravintolan
vuoropäällikkö
Laine, Päivi
agronomi,
kehittämispäällikkö

Ryhmä

Äänimäärä Vertausluku

KESK
KOK
KESK
SDP
KOK
KESK

51
59
48
65
47
45

498,000
339,000
249,000
218,000
169,500
166,000

VIHR
KESK

38
36

155,000
124,500

KOK

30

113,000

SDP

52

109,000

KESK

31

99,6000

KOK

25

84,750

AIKUISET Ari Salo (satulalaukku), J-P salmi (juomapullo),
Eeva-Liisa Anttila (juomapullo), Outi Ala-Hannula (juoksuvyö), Leena Niska (juoksuvyö), Taru Lähde (juoksuvyö)
JUNIORIT Justus Laine (matkamittari), Niklas, Josefiina ja
Camilla Ruusiala (jalkapallo), Matilda Hollo (frisbee), Miro
Hollo (frisbee) Venla Hakamäki (frisbee)
Kaikki palkinnot noudettavissa kunnantalon infopisteestä.
Onnea voittajille!!
Uusia kuntokortteja saatavissa kunnantalon infopisteestä,
kirjastolta ja vapaa-aikatoimistolta sekä Pertunkaaresta.
Muistakaa myös palauttaa ne kauden lopussa.
Liikuntatoimi

KESK
VIHR
SDP
VAS
KESK

24
34
34
46
21

83,000
77,500
72,667
72,000
71,143

KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT
LUKUVUONNA 2017–2018

KOK
KESK

23
21

67,800
62,250

KOK

23

56,500

KESK

21

55,333

Varavaltuutetuiksi tulivat ryhmittäin jaoteltuna seuraavat henkilöt:
Nimi

Ammatti, toimi

Ryhmä

Äänimäärä Vertausluku

Aaltonen, Jukka
Kähkönen, Kalle
Hollo, Markus

kunnossapitoasentaja
elektroniikka-asentaja
merkonomi,
maanviljelijä
toiminnanjohtaja

VAS
KOK

26
20

36,000
48,429

KOK
KOK

17
15

42,375
37,667

KOK
KOK
KOK

15
15
12

33,900
30,818
28,250

VIHR

26

51,667

VIHR
SDP
SDP
SDP
KESK
KESK
KESK

15
22
18
14
20
18
17

38,750
54,500
43,600
36,333
49,800
45,273
41,500

KESK
KESK
KESK
KESK
KESK
KESK

17
17
14
13
12
11

38,308
35,571
33,200
31,125
29,294
27,667

Hirvonen, Elina
Kantonen.Heikkilä,
Heli
Paija, Hannu
Ojala, Tomi
Herd, Pirkko
Jussila, Tanja
Hyrsylä, Jukka
Salmi, Suvi
Reittonen, Tero
Vähämäki, Mikko
Paloposki, Jouni
Mäenpää, Juha
Ruusiala, Maarit
Alanko, Johanna
Lehtinen, Hannu
Lyytinen, Kirsi
Seppä, Kristiina
Lipponen, Pirkko

ravivalmentaja
yrittäjä
sähköasentaja
ammatillinen
opettaja
yo-merkonomi,
toimistosihteeri
sähköasentaja
lähihoitaja
puuseppä
maatalousyrittäjä
kiinteistönhoitaja
diplomi-insinööri
osastonhoitaja,
tuntiopettaja
opiskelija
yrittäjä
emäntä
kirjastovirkailija
eläkeläinen

Kuntolaatikoilla poikenneita ja nimensä vihkoon
raapustaneita onni suosi seuraavasti:

SYYSLUKUKAUSI ti 15.08. – to 21.12.2017
syysloma vko 42
ma 16.10. – su 22.10.2017
KEVÄTLUKUKAUSI ti 02.01. – la 02.06.2018
talviloma vko 8
ma 19.02. – su 25.02.2018
pääsiäisloma		
pe 30.03. – ma 02.04.2018
lomapäivä		
ma 30.04.2018
+ yksi lauantaityöpäivä lukuvuoden aikana
ESIKOULUN TYÖ- JA LOMA-AJAT OVAT SAMAT
KUIN KOULUJEN LUKUUN OTTAMATTA LAUANTAITYÖPÄIVIÄ

MURSKAN UIMALAN KIOSKI
Ypäjän kunta pyytää tarjousta MURSKAN KIOSKIN
vuokraamisesta kesäkaudesta 2017 alkaen. Kioski
sijaitsee 10-tien varrella, Murskan uimalan yhteydessä. Tekniselle johtajalle osoitetut kirjalliset tarjoukset,
joissa tulee olla mainittuna vuosivuokran suuruus
sekä ehdotus vuokra-ajan kestosta tulee toimittaa
18.5.2017 mennessä, osoitteeseen Ypäjän kunta,
Perttulantie 20, 32100 Ypäjä, tai kunta@ypaja.fi
Lisätietoja: 02 7626 5241/Jouko Käkönen
Tekninen johtaja

Ypäjä 2018
kalenteri

Kulttuuri Puomi ry, Ypäjän nuorisovaltuusto ja
koulujen oppilaskunnat kutsuvat kaikki lapset ja
nuoret koostamaan sisältöä
Ypäjä 2018 kalenteriin teemalla

”Minun Ypäjäni”.
T a l l i n

p a i k k a

HANKI TALLIN PAIKKA TAI HEVOSLÄHEINEN
ASUINTONTTI HONKALAN ALUEELTA

Ypäjän palveluiden välittömään läheisyyteen rakennetaan
aluetta, jossa sekä suuret valmennustallit että pienet hevostallit yhdistyvät laidunalueisiin, hevosreitteihin ja hevosläheiseen pientaloasumiseen.
Alueelle on asemakaavassa osoitettu kaksi suurta maneesi/
talli/asuintonttia, seitsemän talli/asuintonttia, kymmenen
omakotitonttia, monipuoliset hevos- ja ulkoilureitit, hevosten kahluuallas sekä tilaa hevosiin tai urheiluun liittyville
palveluille. Tonttien koko vaihtelee 2,8 ha – 1300 m2.
Lisätietoja Honkalan alueesta antaa
Jouko Käkönen, 0500 – 801 914
www.ypaja.fi

Sisältö voi olla valokuvia, taidetta, runoja jne.
Töitä voi lähettää osoitteeseen
Ypaja2018(at)gmail.com
tai Ypäjä 2018 kalenteri facebook -ryhmään.
Kuukausittain valitaan
yleisöäänin kuvia kalenteriin.
Kilpailuaika on 1.12.2016–30.10.2017
jonka jälkeen kalenteri tulee myyntiin.
Tuotto ohjataan
Ypäjäläisten lasten ja nuorten hyväksi.

T a l l i n

p a i k k a
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YPÄJÄN KUNTA JÄRJESTÄÄ

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN

KESÄLEIRIT
2017

TORSTAINA 11.05.2017

TAIDEPAINOTTEINEN PÄIVÄLEIRI
6 – 10 -vuotiaille
12.–16.6.2017

Hi

nta 35E
Leiri järjestetään nuorisotila
Haavissa klo 9:00 – 15:00
Ohjaajina toimivat kunnan työntekijät
yhdessä kesänuorten kanssa.
Leirillä lapset pääsevät tutustumaan kokeneen ohjaajan avustuksella erilaisiin välineisiin ja materiaaleihin joita voi hyödyntää
taiteen parissa. Lisäksi leirillä leikitään, tutustutaan kavereihin ja
nautitaan leirielämästä. Leirin hinta on 35€. Hinta sisältää ohjauksen, lounaan, tarvikkeet ja vakuutuksen.
Ilmoittautuminen leirille päättyy pe 5.5.2017
Ilmoittautumiset ja lisätietoja: Nuoriso-ohjaaja Maija Kemppainen
0505747732 maija.kemppainen@ypaja.fi

Telttaleiri
yli 10v.

Lähtö Ypäjän torilta 11.05.2017 klo 10.00 ja
paluu Forssasta noin klo 12.30.
Matkan hinta on 11 euroa/henkilö.
Forssassa taksi ajaa kauppakeskuksiin (Prisma, Citymarket)
ja tarpeen mukaan Forssan keskustaan.
Ilmoittautuminen asiointimatkalle
Taksi Tuomas Sirénille puh. 040 757 5833.

Hinta 40E

26. – 29.6.2017
Telttaleiri järjestetään Caissaniemen
leirikeskuksessa Tammelassa. Leirillä yövytään teltoissa.
Luvassa on mukavaa tekemistä esimerkiksi videoiden kuvaamista
ja editointia, seikkailuja, uintia, paljon kavereita ja toivottavasti
aurinkoa. Hinta sisältää kuljetuksen leiripaikalle, ohjelman, ruoat,
majoituksen ja vakuutuksen. Leirillä toimivat koulutetut ohjaajat
yhdessä kunnan ja seurakunnan nuoriso-ohjaajien kanssa. Lapsi
tarvitsee leirille mukaan oman puukon.
Ilmoittautuminen leirille päättyy pe 5.5.2017
LEIRI JÄRJESTETÄÄN KUNNAN, SEURAKUNNAN
SEKÄ PARTIOLAISTEN YHTEISTYÖSSÄ.
Ilmoittautumiset ja lisätietoja:
Nuoriso-ohjaaja
Maija Kemppainen 050 5747732
maija.kemppainen@ypaja.fi tai
partiolaiset Mika lustilalle puh. 040038460

Kesäkuun alussa järjestetään luonto- ja
Hinta 35E
eläinpainotteinen päiväleiri, jossa lapset
pääsevät tutustumaan luontoon ja eläimiin
seikkailukasvatuksellisten menetelmien kautta.
Hinta sis. ohjauksen, lounaan, välineet, vakuutuksen sekä tietenkin monipuolista tutustumista kesäiseen luontoon asiantuntevien
ohjaajien opastamana. Leirillä tutkitaan luontoa ja eläimiä, retkeillään, leikitään, askarrellaan ja ennen kaikkea nautitaan kesästä ja
leirielämästä. Leirin kokoontumispaikkana toimii nuorisotila Haavi.
Ilmoittautumiset leirille päättyvät pe 5.5.2017 klo 16:00

Uimakoulu on tarkoitettu 5–15-vuotiaille, kaiken tasoisille
uimareille. Uimakoululaiset jaetaan ensimmäisenä päivänä 3–4 tasoryhmään. Uimaopetusaika jokaiselle ryhmälle on 2 x 30 min päivittäin. Opetuksen lisäksi päivän
ohjelmaan kuuluu ohjattuja pihaleikkejä sekä evästauko.
Ensimmäinen viikko 10.–14.7. harjoitellaan erilaisia vesiliikuntataitoja. Toisella viikolla 17.–21.7. on mahdollisuus
suorittaa uintimerkkeihin vaadittavia tehtäviä. Uimarilla
on mahdollisuus osallistua vain ensimmäiselle viikolle,
jolloin uimakoulun hinta on 50€. Kahden viikon uimakoulun hinta on 75€. Uimakouluun järjestetään maksuton
kuljetus Ypäjän seurakuntakodilta, lähtö klo 9.30.

Ilmoittautumiset sähköpostilla riina.levander@ypaja.fi
Ilmoita lapsen nimi, syntymävuosi ja mahdolliset jo suoritetut uintimerkit, sekä kuljetustarve.
Uimaopetukseen ja uintimerkkeihin liittyvät lisätiedot:
satun.liikuntapalvelut@mail.com
Uimakoulun järjestää Ypäjän kunnan vapaa-aikatoimi ja

Yhteistyössä Kuusjoenkulman kyläyhdistys ja

Ypäjän nuorisotoimi kiittää kaikkia kuntavaalihaasteessa mukana olleita sekä Ypäjän kotihoidon henkilökuntaa! Lopputulos on mahtava!
Tämä yhteistyön ja tulevaisuuteen katsomisen
ilmapiiri on ihailtavaa. Kiitos!
Ypäjän nuorisovaltuusto ottaa kopin tästä lahjoituksesta ja suunnittelee sen avulla jotain
mukavaa toimintaa ypäjäläisille nuorille.

Lisätietoa nuoriso-ohjaajalta:
Maija Kemppainen puh.050 574 7732
Ilmoittautumiset:
Maija Kemppaiselle pe 6.5. klo 16 mennessä

5.6. – 30.6.2017

Ypäjän keskustan leikkikentällä arkipäivisin klo 9–12
sekä Ypäjänkylän koulun piha-alueella klo 13–15.30.
Toiminta on tarkoitettu 3–8-vuotiaille lapsille (1. kouluvuoden käyneille). Osallistumismaksua ei peritä.
Omat eväät mukaan.
Lisätietoja varhaiskasvatusjohtajalta numerosta:
050 574 7744
Sivistyslautakunta

KIRJASTO
Hossintie 2, 32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5269
puh. (02) 7626 5268, 050 5626 301 (kirjastonjohtaja,
kulttuuriasiat)
sähköposti: ypajan.kirjasto@ypaja.fi
www.ypaja.fi
www.lounakirjastot.fi
Facebookissa haulla ”Ypäjän kirjasto”.
ma klo 13–19
ti
klo 13–19
ke klo 13–16
to
klo 13–19
pe klo 13–16
Kuukauden toisena lauantaina kello 11–14, toukokuussa 13.5.
Poikkeavia aukioloaikoja toukokuussa:
Vapunpäivänä 1.5. kirjasto on suljettu,
keskiviikkona 24.5. avoinna kello 11–14,
helatorstaina 25.5 suljettu.

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

AUKIOLOAJAT

ti
klo 17–19
ke klo 10–12
Yhtenä lauantaina kuukaudessa kello 10–13, toukokuussa 6.5.

Hinta 35E

Liikuntaleiri järjestetään Pertunkaaren
alueella ja kokoontuminen tapahtuu
aamuisin nuorisotila Haavissa. Luvassa on mukavaa tekemistä,
liikkumista, uintia, paljon kavereita ja toivottavasti aurinkoa.
Leirin hinta 35€. Hinta sisältää ohjauksen, lounaan, välineet ja
vakuutuksen. leirillä ohjaajina toimivat kunnantyöntekijät yhdessä
kesänuorten kanssa.
Leirillä liikutaan pyörillä!

LEIKKIKENTTÄTOIMINTAA

AUKIOLOAJAT

LIIKUNTALEIRI
19.6. – 22.6.2017

Tervetuloa mukaan!

YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO

Ilmoittautumiset ja lisätietoja: Ypäjän kunta
Nuoriso-ohjaaja Maija Kemppainen 050 574 7732

9 – 13 -vuotiaille

Toukokuussa on jo melkein kesä!
• 5.5.2017 askarrellaan äideille.
• 12.5.2017 Retki Korteniemen perinnetilalle.
Lisätietoa Aulikilta.
• 19.5.2017 vesileikkejä päiväkodilla. Uikkarit ja pyyhe
mukaan. Silloin herkutellaan ja juhlistetaan viimeistä
kevään kerhoa.
• 26.5.2017 varhaiskasvatuksen koulutuspäivä. EI KERHOA.
Kerhoon ovat tervetulleita perhepäivähoitajat,
isovanhemmat, isät ja äidit lasten kanssa.
Osallistumismaksu 2 € / perhe sisältää välipalan.
Lisätietoja: 050-5747733/Aulikki
HYVÄÄ KESÄÄ KAIKILLE! Syksyllä taas kerhot jatkuu!

RANTAUIMAKOULU PIILIKANKAALLA
10.–21.7.2017 klo 10.00–13.30

Luonto- ja eläinpainotteinen päiväleiri
6 – 10 -vuotiaille
5.6.–9.6.2017

AVOIN PERHEKERHO KIRJASTOLLA

TOUKOKUUN NÄYTTELY

”Ja käsky kävi”, sotamuistoja, Pekka Virtanen
TAPAHTUMIEN SUUNNITTELUPALAVERI
Suunnitellaan yhdessä Suomi100- ja Pertun päivien
tapahtumia kirjastossa torstaina 11.5. kello 17.30
alkaen. Tervetuloa mukaan!

SATUTUNTI
Mukana haasteessa olivat: Salmi Ulla-Kristiina, Mäntynen Jenni,
Paija Hannu, Jussila Tanja, Heikkilä Piia, Ojala Tomi, Vääri Anni,
Tasala Marjatta, Muurinen Alex, Jokio Mirja, Varjorinne-Mäkeläinen
Janika, Lipponen Pirkko, Romu Susanna, Hollo Markus, Heikkilä Outi,
Lundström Juha, Palonen Pirjo-Riitta, Leppänen Keija ja Salmi Suvi.

Hox!

Siljan satutunti kaikenikäisille Suomi100 -teemalla
maanantaina 15.5. kello 17.30–18.30.

LUKUPIIRI

Toukokuun lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 7.5.
kello 17–19 pääkirjaston näyttelytilassa, luetaan
Suomi100-vuoden kunniaksi Eila Pennasen teoksia.
Käsityönkin voi ottaa mukaan. Kahvitarjoilu.

AVOIN PERHEKERHO

Ilmoittaessasi lapsen kaikille päiväleireille yhteishinta on 80€
Lahjoituksen
luovuttivat:
Pirjo-Riitta Palonen
sekä Mirja Jokio
Vastaanottajat:
Riina Levander,
Heikki Vainio ja
Maija Kemppainen

Perhekerho kokoontuu kirjastossa perjantaisin kello 9.30–11.30. Kerhoon ovat tervetulleita äidit, isät,
isovanhemmat ja perhepäivähoitajat lasten kanssa.
Osallistumismaksu 2 €/perhe sisältää välipalan.

LIIKUNTAVÄLINEITÄ KIRJASTOSTA

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

