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Sorat, murskeet, sepelit, multa
Velj. Nuoritalo

0400 533 739, 0400 321 314 • www.vnoy.fi • info@vnoy.fi

Parturi-kampaamo Outi Perho
Katinhännäntie 298, 32140 Ypäjä as. 

Puh. 050 372 1172
www.parturikampaamooutiperho.fi

w w w . p e r i n n e p e l t i . f i
Jani Himanen | 050 521 0489Jani Himanen | 050 521 0489

YPÄJÄN
TAKSI

Puh. (02) 727 1180

Haketusta sopivasti
Haketuspalvelu Laaksonen

puh. 0400 823 977

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

PUHELIN:

045 134 0504

HUOLLOT JA
KORJAUS
VARAOSA- JA 
TARVIKEMYYNTI

WWW.RASKASTEKNIIKKA.FI

JL RASKASTEKNIIKKA OY
UOTILANTIE 14, 32100 YPÄJÄ

MYYDÄÄN
tarjousten perusteella  

entinen pankkirakennus  Ypäjänkylästä  
(Ypäjänkyläntie 951, 32140 Ypäjä as).  

Kiinteistö sisältää 910 m2:n tontin ja vanhan  
pankkirakennuksen, joka ei ole ollut asumiskäytössä. 

Lisätietoja antaa Kirsi-Marja Hiidensalo,  
puh. 0400 341884 tai kirsi-marja.hiidensalo@op.fi

Äitienpäiväkattaus  13.5.2018  klo 12–16
Tervetuloa!

PALIKKALA

Hakuaika musiikkiopistoon  
16.4.-16.5.2018
Ilmoittautuminen nyt ensi kertaa sähköisesti,
varaa aika osoitteessa loimaa.eepos.fi

Kukkakauppa 

Lepolantie 2, 32100 Ypäjä,  
puh. 050-4002423

Facebook, Instagram, Kurjenkukka.fi
Jatkossa ilmoituksia tapahtumista 

kukkakaupan ovessa.

KURJENKUKAN KEVÄTPÄIVÄ 7.5.2018 klo 9–18
On täynnä tapahtumia! Täältä Äidille lahjat mukaan!

Dollyn Donitsi vaunu, Saunasuolat, Mehiläisvaha workshop, 
Puukäsitöitä, Rouva Pyry, Käsitöitä, Kalliolan hunajatila, 

Kulttuuripuomin kasvienvaihto ym. Kahviosta donitsi ja kahvi 2 e.
TeeSeItse – kukkakimppu opastettuna.

Nyt on aika laittaa haudan muistomerkit kuntoon
Loimaan kiven edustaja paikalla tarjouksineen.

13.5. Muistathan ihanimmat Äitienpäiväkukat!
– ruusut, orvokit, kimput ym.

 Muista myös ylioppilaat,  
muut valmistuneet,  
rippilapset, häät...

Lähiruokaa parhaimmillaan!

PAIJAN MAISTUVA
Äitienpäivälounas  su 13.5.2018 klo 12 – 16

Varaukset: 050 5696 945
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Ypäjän seurakunnan 
    toimintaa toukokuussa

Seurakunnan asiat

kirkkoherra  
Vesa Parikka

Seurakunnan asiat

kirkkoherra  
Vesa Parikka

Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän seu-
rakunnan julkaisema tiedotus-
lehti Ypäjän kunnan asukkaille.

44. vuosikerta.

Lehden suurin vastuu ilmoituk-
sen julkaisemisessa sattunees-
ta virheestä on ilmoituksen 
hinta.

Päätoimittaja:
Sisko Nurminen

Sivunvalmistus:
Pirkanmaan Lehtipaino Oy

Toimituksen osoite:
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5214
fax. (02) 767 7214

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
Toimistot avoinna
ma–ke 9.00–15.00
to 9.00–17.00
pe 9.00–14.30
puh. vaihde (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214

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

Toukokuun Ypäjäläinen ilmestyy 
torstaina 5.5.2016. Lehteen 
tarkoitettu aineisto on toimitet-
tava kunnantalolle 26.4.2016 
klo 12.00 mennessä.
 
Kesä-heinäkuun 2016 Ypäjäläinen 
ilmestyy 2.6.2016.
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Ypäjän kunta
Toimistot avoinna
ma–ke 9.00–15.00
to 9.00–17.00
pe 9.00–14.30
puh. vaihde (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214
email: kunta@ypaja.fi

Päätoimittaja: 
Maarit Anttila

Kesä–heinäkuun Ypäjäläinen il-
mestyy 30.5.2018.  Lehteen tarkoi-
tettu aineisto on toimitettava kun-
nanvirastoon viimeistään maa-
nantaina 21.5.2018 klo 15.00. 
Elokuun 2018 Ypäjäläinen ilmes-
tyy 1.8.2018.

DIAKONIAPÄIVYSTYS  
SEURAKUNTAKODILLA ON
keskiviikkoisin klo 10.00 – 11.30  
sekä torstaisin klo 15.00 – 16.00.  
Päivystystä ei viikolla 14.

Olen tavoitettavissa myös muulloinkin sovittuina aikoina.
puh. 040-553 6362  terhi.hakala-vappula@evl.fi

************************************************

KEVÄTJUHLA TORSTAINA 3.5.  
klo 11.00–13.00. 

Ohjelmassa: alkuhartaus, lounas, ohjelma, lähtökahvit.  
Tarjoilusta peritään 5,00 €.

Tervetuloa!
************************************************

YPÄJÄNKYLÄN DIAKONIAPIIRI  
SEURAINTALON TAKKATUVASSA

tiistaina 29.5. klo 12.00. 

************************************************

KESKIVIIKKORUOKAILU
Ypäjän seurakuntakodilla keskiviikkoisin klo 11.30  

Lounaan hinta 4,00 €.
Tulkaa syömään!

************************************************

SEURAKUNTARETKI  
SUOMEN RAAMATTUOPISTOLLE  
KAUNIAISIIN  TORSTAINA 17.5.

Lähtö  klo 7.30 Loimaa – Katinhäntä – Ypäjän seurakuntakoti 
klo 8.00 ja jatkuu edelleen Palikkalan kautta Kauniaisin.

Matkan hinta 35,00 euroa, joka sisältää lounaan + kahvin 
sekä Raamattuopiston tarjoaman ohjelman.
Paluu klo 18.00 mennessä. Ilmoittautuminen Terhille, puh. 
040 - 553 6362. Vielä mahtuu mukaan!

 ************************************************

”PIISKAUSLENKKI”  
tiistaina 8.5. 15.5. sekä 22.5.

 sauvoilla tai ilman sauvoja.
 Lähtö klo 13.00 seurakuntakodin lipan alta.

KYLVÖN SIUNAAMINEN
Levän koululla keskiviikkona 16.5.2018.

Kokoontuminen koululla klo 11.15, josta lähdetään 
kulkueena kohti peltoa, jossa siunaaminen ja kylvö 
tapahtuvat. Sää voi vaikuttaa toimituksen kulkuun. 
Tervetuloa pyytämään siunausta niin kylväjille kuin 
kylvölle.

Levän koulu / Ypäjän seurakunta

Polkupyöräretki metsään

’Jos metsään haluat mennä nyt, niin ….’, mennään vaan.
Torstaina 31.5.2018 tehdään pyöräretki Ypäjän seura-
kunnan metsään. Kohde selviää myöhemmin, kunhan 
paikka on ensin talven jälkeen tarkastettu. Jokunen 
kilometri tulee kuitenkin pyöräilyä. (Autollakin voi kyllä 
ajatella tulevansa) Lähtö seurakuntakodilta klo 17.00.
Mukaan voi tulla ilmoittautumatta mutta evästyksen 
takia on hyvä ilmoittaa etukäteen. vesa.parikka@evl.fi 

SEURAKUNTA KIITTÄÄ 
Ypäjän Karjalaisseuraa, Lions Ypäjää,  

MLL Ypäjää avustuksesta vapputapahtumaan.
Kiitos kaikille vapaaehtoisille avustajille ja  
tekijöille tapahtuman mahdollistamisesta.

Joillekin ypäjäläisille tuttu Sirkka-Liisa 
Peltola-Laine oli käymässä Ypäjällä 15.4 ja 
kertoi niin kirkossa kuin seurakuntakodilla 
työstään Tansaniassa lähetystyöntekijänä 
vuosina 1975-1999. Kerran päätettiin pitää 
rippikoululeiri. Siitä hän kertoo seuraavaa:

’Alun perin leirin piti kestää kaksi viik-
koa mutta ruokaa ei ollutkaan kahdeksi 
viikoksi. Niinpä pidimme viikon mittaisen 
leirin 115 kristitylle, jotka oli kastettu lap-
sena. Ruokaa saatiin lahjoituksena, vihkot 
Suomesta. Ne piti tosin puolittaa, kun 
rippikoululaisia oli niin paljon. Kyniä et-
sittiin seurakunnan varastosta ja riittihän 
niitä jokaiselle, kun yksi lyijykynä pantiin 
kolmeen osaan.

Oppilaat olivat innostuneita. Yksi ryh-
mä opiskeli kirkossa, joka oli hyisen kyl-
mä. Afrikassa vuoristoseudulla illat ovat 
kylmiä. Yksi ryhmä ahtautui papin kans-
liaan, jossa ei ollut minkäänlaista taulua. 
Kahdelle ryhmälle riitti ihan kunnolliset 
luokat tauluineen ja liituineen. Joka päivä 
oli yhteinen aamuhartaus kirkossa, minkä 
jälkeen seitsemän oppituntia ja yhteinen 
musiikkitunti kirkossa. Olisimme halun-
neet pitää vielä iltaisin yhteisiä tilaisuuksia 
mutta ei ollut öljylamppuja. Ulkona oli 
liian kylmä nuotiosta huolimatta. 

Lauantaina siivosimme yhdessä kirkon 
ja koristelimme sen kauniiksi sypresseillä 
ja kukilla. Pidettiin viimeiset lauluharjoi-
tukset. Oppilaat pesivät ahkerasti puku-
jaan. Monilla ei ollut puhdasta uutta mekkoa 
tai paitaa rippijuhlaansa. Rippilapset eivät 
saaneet ruusuja eikä kultaristejä rippilah-
jaksi. Edes kaikkien omaiset eivät päässeet 
mukaan lasten rippijuhlaan.

Pappi vakuutti, että seuraavana vuonna 
Lupembessa pidetään kahden viikon rippi-
koululeiri.’

Lainaus Sirkka-Liisa Peltola-Laineen kir-
jasta ’Mwalimu- Opettaja’ (s 33)

Vesa Parikka

RIPPIKOULULEIRI 
TANSANIALAISITTAIN

Sirkka-Liisa Peltola-Laine ja  
taustalla hänen Ypäjälle lahjoittamansa 

Tansaniassa tehty batiikkitaulu. 

Ke 2.5. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
 klo 16 Veisuu Veljet srk-kodilla
 klo 18 Lauluilta kaiken ikäisille srk-kodilla
 klo 19 Ilosanomapiiri Sumpussa, viimeinen kerta tälle kevättä
To 3.5. klo 11 Kultaisen iän kerho, kevätjuhla srk-kodilla
 klo 18 Laulusisko srk-kodilla
Su 6.5. klo 10 Messu Pentti Lehto, Saukkola
Ti 8.5. klo 13 ”Piiskauslenkki” sauvoilla tai ilman sauvoja, lähtö srk-kodin lipan alta
Ke 9.5. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
 klo 13 Palvelutalon hartaus Parikka
 klo 16 Veisuu Veljet srk-kodilla
 klo 18 Rippikouluilta nuorille ja heidän vanhemmille srk-kodilla
To 10.5. klo 10 Puistokirkko sanajumapalvelus srk-kodin pihalla Parikka, Saukkola, kuorolai-
sia
Su 13.5. klo 10 Messu Pentti Lehto, Tapio Laurila
Ti 15.5. klo 12 ”Piiskauslenkki” lähtö srk-kodin lipan alta
Ke 16.5. klo 11.15 Kylvöjen siunaus Levän koululla Parikka
 klo 16 Veisuu Veljet srk-kodilla
To 17.5. Seurakuntaretki Suomen Raamattuopistolle, lähtö klo 8 srk-kodilta
  klo 18 Päiväkerhon kevätjuhla kirkossa, kaikki esikoululaiset siunataan alttarilla  

Parikka, Saukkola, Moisander
Su 20.5. klo 10 Messu Parikka, Saukkola, Veisuu Veljet
Ti 22.5. klo 12 ”Piiskauslenkki” lähtö srk-kodin lipan alta
Ke 23.5. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
 klo 17 Lauluilta kaiken ikäisille, kevätlauluja srk-kodilla
To 24.5. klo 18 Päiväkodin kevätkirkko, kouluun lähtevien siunaaminen
Su 27.5. klo 10 Sanakirkko Parikka, Saukkola
Ti 29.5.  klo 12 D iakoniapiiri Ypäjänkylän Seuraintalon takkatuvassa  

Hakala-Vappula, Saukkola
Ke 30.5. klo 11.30 keskiviikkoruokailu srk-kodilla (kevään viimeinen kerta)
 klo 18 Kesälaulut alkavat srk-kodin edustalla (säävaraus)
To 31.5. klo 17 Metsäretki seurakunnan metsään pyörällä tai autolla. Lähtö srk-kodilta.
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Nuorisotyössä koulu on 
minulle yksi tärkeimmis-
tä yhteistyökumppaneista, 
ellei jopa tärkein.  Ypäjän 
kouluilla kierrän pitämässä 
päivänavauksia. Vien postia 
seurakunnan tapahtumista ja 
olen eri tapahtumissa muka-
na koulujen kanssa. Ypäjällä 
Jumalasta saa vielä puhua 
avoimesti, eikä tarvitse pitää 
mitään kiertoilmaisuja tai 
kertoa ns. haltijatarinoita.

Kuitenkin, koko ajan ym-
päri Suomen seurakunnat 
ovat joutuneet jäämään kou-
luista pois tai ei saa puhua 
suoraan Jumalasta. Kouluis-
ta halutaan uskontoneutraa-
lia aluetta. Eli mikään usko 
ei saisi näkyä koulussa. Eli 
tämä tarkoittaa juuri sitä, 
että seurakuntien päätehtä-
vää ei voi suorittaa kouluis-
sa. Koulut ajattelevat, että 
kristinusko lakkaa olemasta 
kouluissa, kun ei ole seura-
kunnasta kukaan puhumassa 
siitä yläkerran Ukosta. Ei 
asia ole niin yksinkertainen.

Silti kouluissa toivote-
taan Hyvää joulua ja pide-
tään joulujuhla. Jouluhan on 
kristillinen juhla, mutta mik-
si se ei sitten haittaa koulu-
ja, että kristinusko näkyy. 
Vapaita on vuodessa paljon, 
jos kristinusko ei saisi nä-
kyä mitenkään, niin silloin 
jäisi meille vuodessa kak-
si vapaata nimittäin Vappu 
ja itsenäisyyspäivä. Kaikki 
muut juhlat ovat melkein 
jossain suhteessa kristittyjen 
juhlia. Kyllä siitä monelta 
itku pääsisi, jos ne otettai-
siin pois. Lippuakaan ei voi 
juhlapäivänä laittaa salkoon, 
kun lipussa on risti. Päi-
vämääriä ei voida käyttää 

vaan pitää keksiä jokin muu 
keino. Vuosiluvut/ajanlasku 
menee Jeesuksen syntymän 
mukaan. Omia nimiä ei 
voida monia käyttää, koska 
ne on johdettu Raamatusta. 
Esimerkiksi nimeni on Juha, 
joka on lähtöisin Johannek-
sesta eli Johannes Kastajas-
ta. Omastatunnosta ei voida 
puhua, koska se on kristilli-
nen käsite. Kiroilusta sitten, 
en viitsi enempää edes mai-
nita.  Sanontoja ei kannata 
käyttää, koska nekin useam-
mat ovat Raamatusta. 

Minä toivonkin päättäjil-
tä viisautta tässä asiassa. Se 
ei ole keltään poissa, jos 
seurakunta käy moikkaa-
massa koululaisia. Ketään 
ei ”lyödä” Raamatulla pää-
hän siellä. Ypäjän jokaista 
koulua haluan kiittää, että 
ovat ottaneet seurakunnan 
vastaan avosylin nyt ja us-
kon että tulevaisuudessakin. 
Kaikki opettajat ja oppilaat 
ovat aina niin mukavia. Toi-
vottavasti täällä ei mennä 
isojen kaupunkien perässä. 

Juha Puhtila
vt. Nuorisotyönohjaaja

Ypäjän seurakunta

Kristinusko 
pois kouluista!!!

PUISTOKIRKKO 
Helatorstaina 

10.5.2018 klo 10 
Seurakuntatalon

puutarhassa 
(tai sateella sisällä).

Tervetuloa keväisen 
luonnon keskelle 
laulamaan, sanaa 

kuulemaan ja olemaan 
yhdessä ja katsomaan, 

miten vuosi sitten istutettu 
omenapuu jaksaa.

Seurakunnan Päiväkerhotiedote
Päiväkerhoon ilmoittautuminen on  

käynnissä 17.5. saakka.
Ilmoittautumiskaavakkeita ja tarkempaa tietoa saa 

kerhosta, sekä huhtikuun ypäjäläisestä.
Vapputapahtuma on vappuaattona ma 30.4   
klo 14.00 alkaen seurakuntakodin piha alueella  

siellä on monenlaista puuhaa ja toimintaa. 
Päiväkerhot päättyvät 17.5.2018. klo 18.00  

alkavaan kevätjuhla kirkkoon.
Kaikki Esikouluun lähtevät siunataan alttarilla.

Tervetuloa kaikki esikouluun lähtevät mukaan.

Tutut hyvin sisään ajetut 
lenkkarit jalkaan, samat 
verkkarit, t-paita ja ulkoi-
lutakki päälle niin kuin 
aina. Sitten hanskat ja ke-
pit käteen, lakki päähän 
ja ovesta ulos. Arvasitko 
mihin matka? No sauvakä-
velemäänhän se pappi on 
lähdössä. Minulle on tullut 
tavaksi useampana päivänä 
viikossa tehdä pieni sauva-
kävelylenkki. Kovin ovat-
kin kauniita olleet nämä 
keväiset maisemat luonnon 
alkaessa heräillä talven jäl-
keen.

Lähitienoon tultua tu-
tuksi, on sauvakävelyret-
kieni luonne jollain taval-
la muuttunut. Nykyisin en 
juurikaan etsi enää uusia 
reittejä, vaan suunnistan 
lähes poikkeuksetta ”omal-
le” reitilleni, jonka jo niin 
hyvin tunnen. Sama so-
ratie, samat mäet, samat 
maisemat tien molemmin 
puolin ja sama lähijärven 
laituri, jolla levähdän ja sit-
ten käännyn paluumatkal-
le. Olenkin miettinyt miksi 
näin? Miksi kaipaan tuttua 
reittiä ja sen tuomaa rutii-
nia? Olenko tiedostamat-
tani luonut siitä itselleni 
eräänlaisen pyhiinvaellus-
reitin?

Pyhiinvaelluksen aja-
tellaan olevan hengellinen 
tai uskonnollinen matka 
johonkin pyhään paikkaan 
ja useimmilla uskonnoil-
la on omat pyhiinvaellus-
kohteensa. Kristinuskon 
tärkeimpiä pyhiinvaellus-
kohteita lienevät Rooma ja 
Jerusalem. Islaminuskoisil-
la ykköskohteena Jerusale-

min lisäksi on Mekka.
Monissa uskonnoissa 

myös vuoria on pidetty py-
hinä paikkoina ehkäpä sik-
si, että ne ovat lähempänä 
taivasta, ikään kuin maan 
ja taivaan välissä. Vuorelle 
kiivennyt ihminen on pääs-
syt lähemmäksi taivasta, 
jonka on ajateltu olevan 
jumalien asuinpaikka. Raa-
matussakin on esimerkkejä 
korkeitten paikkojen ”py-
hyydestä ”, esimerkiksi Ju-
mala ilmestyi Moosekselle 
Siinain vuorella ja antoi 
hänelle kymmenen käskyä.

Keskiajalla pyhiinvael-
lukset olivat varsin yleisiä. 
Suomesta tehtävät pyhiin-
vaellukset suuntautuivat lä-
hinnä Turkuun. Pyhiinvael-
luksia tehtiin myös esimer-
kiksi Ruotsiin Vadstenan ja 
Norjaan Trondheimin luos-
tareihin ja kirkkoihin, mut-
ta myös kaukaisempiinkin 
kohteisiin. Entisaikaan ai-
van tavallisten kirkkomat-
kojenkin voidaan ajatella 
olleen pienimuotoisia py-
hiinvaelluksia. Varmasti 
moni entisajan ihminen tul-
lessaan hankalankin mat-
kan takaa Ypäjän kirkkoon 
Jumalanpalvelukseen, on 
kokenut olevansa todelli-
sella pyhiinvaelluksella. 
Matkaan lähdettiin varhain, 
mieli ja ajatukset hartaina.

Mikä sitten tekee pai-
kasta toiseen siirtymisestä 
pyhiinvaelluksen? Mikä 
tekisi vaikkapa minun sau-
vakävelyretkestäni pienen 
pyhiinvaelluksen? Pel-
kästään tiettyyn fyysiseen 
kohteeseen tehty lenkkeily 
ei tee minusta pyhiinvael-

tajaa, sillä sehän on vain 
aivan tavallista kuntoilua. 
Nimittäin pyhiinvaeltajan 
kohde on ensisijaisesti hen-
gellinen matka omaan si-
säiseen Jumalasuhteeseen. 
Ollakseen pyhiinvaellus, 
tulisi sauvakävelyretkeni 
ensisijainen ja todellinen 
kohde olla siis Jumalan 
etsiminen, eikä suinkaan 
pelkästään kunnon kohotus 
ja maisemien ihailu. To-
dettava kuitenkin on, että 
juuri luonnon kauneus var-
sinkin näin kevään ihmeen 
keskellä on oivallinen reitti 
pyhän kohtaamiseen. Pyhä 
hetki voi nimittäin yllät-
tää avoimin mielin kulke-
van, vaikkapa joen rannal-
la, pellon pientareella tai 
metsäisellä polulla. Moni 
meistä on varmasti juuri 
luonnossa liikkuessaan ko-
kenut voimaantuvansa ja 
saavansa tuntea jotain sel-
laista sisäistä hyvää oloa ja 
iloa, jota ei oikein voi se-
littää pelkän fyysisen pon-
nistelun tuoman adrenalii-
niryöpyn aikaansaamaksi.

Pyhän kosketus? Pyhä 
hetki voi olla juuri sitä, et-
tä tunteemme ja kokemuk-
semme kohtaavat Pyhän 
Jumalan läsnäoloa tietyssä 
hetkessä ja tilassa. Se mitä 
tuo Pyhä hetki itse kullekin 
merkitsee, on jokaisen löy-
dettävä omasta kokemus-
maailmastaan. Kukaan toi-
nen ei voi määritellä sitä, 
mikä on juuri sinun Pyhä 
hetkesi. Onko sinun Pyhä 
hetkesi ja pyhiinvaellukse-
si, kun ulkoillessasi ihailet 
luomakunnan kauneutta, 
vai onko se kohtaaminen 

ystävän kanssa, vai kenties 
hyvissä löylyissä saunan 
lauteilla? Kysymys on kui-
tenkin pohjimmiltaan siitä, 
kuinka me koemme tuon 
hetken. Pääasia on ymmär-
tää sen olevan Pyhän Ju-
malan sinulle antama lahja 
elämäsi hetkessä, jolla hän 
haluaa ilahduttaa ja vah-
vistaa sinua, juuri sinulle 
sopivalla tavalla. Voinko 
siis pitää sauvakävelyret-
kiäni pieninä pyhiinvael-
luksina? Miksipä en voisi, 
sillä Pyhiinvaellus voi olla 
fyysinen tai sielullinen ko-
kemus, mutta se on aina 
myös hengellinen kokemus 
tai matka. Pyhiinvaelluk-
sessa tärkeintä on vaeltajan 
sisäisen suuntautumisen 
kohdentamisesta kiitolli-
sin mielin Pyhän Jumalan 
hyvyyteen. Tämän muista-
essamme meidän ei tarvit-
se lähteä mihinkään kauas 
suuntautuvalle pyhiinvael-
lusmatkalle, vaan voimme 
löytää jokaisesta elämäm-
me päivästä pieniä Pyhiä 
hetkiä, jos vain osaamme 
niitä etsiä. Lopulta on kui-
tenkin niin, että olemme-
han täällä elämässämme 
Jumalan lahjoittamalla 
matkalla tai paremminkin 
pyhiinvaelluksella, jonka 
päämääräksi Jumala on ar-
mossaan varannut meille 
iankaikkisen elämän. Siu-
nattuja Pyhiä keväisiä het-
kiä sinulle toivottaa: 

Pastori Pentti Lehto

Pyhiinvaellus?

Suomen virallisena lippuna 
oli maamme itsenäistymi-
seen saakka ensin Ruotsin 
ja sen jälkeen keisarival-
lan aikana Venäjän lippu. 
Omaa lippua ei Suomella 
ollut, vaikka Suomen suu-
riruhtinaskunnalla oli oma 
leijonavaakunansa. Leijo-
navaakunaa käytettiin myös 
epävirallisesti Suomen suu-
riruhtinaskunnassa lippuna, 
jopa siinä määrin että vaa-
kunan värit punainen ja kel-
tainen tulivat eräänlaisiksi 
kansallisväreiksi.

Kun Maamme-laulu esi-
tettiin ensimmäistä kertaa 
ylioppilaiden kevätjuhlas-
sa Helsingin ulkopuolella 
Kumtähden kentällä vuon-
na 1848, kannettiin juhlissa 
ylioppilaskunnan lippua, 
jossa oli valkoisella poh-

jalla Suomen suuriruhti-
naskunnan vaakuna. Tästä 
tapahtumasta alkoi lähinnä 
Zachris Topeliuksen herät-
tämänä keskustelu Suomen 
lipusta ja useiden lippueh-
dotusten tekeminen.

1850- ja 1860-luvuilla 
käydyssä keskustelussa tuli 
esiin sininen ja valkoinen 
Suomen ns. kansallisvärei-
nä. Varsinaista lippuehdo-
tusta ei kuitenkaan koskaan 
käsitelty valtiopäivillä vaan 
keskustelua erilaisista eh-
dotuksista käytiin sanoma-
lehdistössä. Useita lippuja, 
joita oli ehdotettu kansallis-
lipuksi, käytettiin 1800-lu-
vun lopulla huvilalippuina 
ja ennen pitkää sinivalkoi-
set värit tulivat yleisesti 
purjehdusseurojen lippujen 
ja viirien pääväreiksi.

Suomen itsenäistymisen 
yhteydessä käytettiin leijo-
nalippua, joka muun muas-
sa nostettiin senaatintalon, 
valtioneuvoston, lipputan-
koon 6.12.1917. Lippu sai 
muutaman kuukauden ai-
kana 1917-18 lähes valtioli-
pun aseman. Lippu oli kar-
miininsinoberinpunainen, 
jonka keskellä oli kullan-
keltainen vaakunaleijona 
hopeanvalkoisine varustuk-
sineen ja ruusukkeineen.

Siniristilippu
Keväällä 1918 lippuasiaa 
käsiteltiin eduskunnassa ja 
erilaisten vaiheiden jälkeen 
perustuslakivaliokunnan 
ehdotuksesta hyväksyttiin 
27.5.1918 ehdotus sinival-
koisesta ristilipusta. La-
ki lipusta julkaistiin kaksi 

päivää myöhemmin. La-
kiin on sen jälkeen tehty 
pieniä muutoksia, mutta 
lippu on pysynyt samana. 
Lippuluonnoksen vuodelta 
1918 laativat taiteilijat Eero 
Snellman ja Bruno Tuuk-
kanen.

Lähde: http://intermin.fi/suomen-
lippu/tietoa-lipusta/historia

Suomen lipun historia
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Suomen Metsästäjäliiton 
Etelä-Hämeen piirin mesta-
ruuksista sekä ilmahirvessä 
että -luodikossa kilpailtiin 
17.3.2018 Hämeenlinnassa. 
Kilpailussa ammuttiin kum-
massakin lajissa 10+10 lau-
kausta.
Ypäjän Riistamiesten mes-
tariampuja Reijo Heinonen 
ampui sarjassa M-80 Piirin 
mestaruuden molemmissa 
lajeissa.

Ypäjäläinen ”kesäasukas” 
Risto Suonpää ampui sar-
jassa M-70 PM-pronssia il-
mahirvessä ja sijoittui nel-
jänneksi ilmaluodikossa. 
Suonpää oli mukana Viluk-
selan Revon joukkueessa, 
joka voitti molempien lajien 
PM:n.
----------------------------------
Ampumaurheiluterveisin!
Jorma Hacklin
tulosyhteyshenkilö

HEINOSELLE TUPLA- 
MESTARUUS PM-KISOISTA

Kesä ja kilpailut
Ypäjän hevosurheilualueet täyttyvät jälleen kilpailuis-
ta tulevana kesänä. Finnderbyssä kesäkuun alussa 
kilpaillaan kenttäratsastuksen Suomenmestaruus-
mitaleista, uusitun Finnderbyn valtijuudesta ja Lä-
hiTapiola Grand Prix sarjakilpailun voitosta. Kesä 
huipentuu elokuussa järjestettäviin kansainvälisiin 
kenttäratsastuksen Pohjoismaisiin mestaruuskilpai-
luihin. 
Finnderbyn pääsylippuja voi ostaa edullisem-
paan ennakkohintaan Hevosopiston nettisivujen 
kautta. Ypäjäläisille on jaossa tuttuun tapaan 500 
lippua Ypäjän osuuspankista maanantaista 21.5. 
alkaen.
Kilpailukalenteri

Finnderby  8.–10.6.2018
Kisaviikko 12.–17.6.2018
Kenttäratsastuskilpailu,  
Hämeen Ratsastajat 28.–29.7.2018
Kenttäratsastuksen PM-kilpailut 16.–19.8.2018
Nuorten hevosten festivaali, 16.–18.8.2018
Suomenratsujen kuninkaalliset 6.–9.9.2018

Lisätietoa www.hevosopisto.fi

Tässä Ypäjäläisessä teema-
na ovat yhdistykset. Kevät 
onkin tunnetusti yhdistys- 
ja järjestökentällä kiireistä 
aikaa, kun edellisten kau-
sien toimintakertomuksia 
ja tilinpäätöksiä tehdään 
sääntömääräisten kevätko-
kousten aikatauluja suun-
niteltaessa. Myös vapaaeh-
toistyössä toiminta yleensä 
virkoaa yhdessä luonnon 
kanssa.

Yhdistysrekisteriä yllä-
pitävä Patentti- ja rekiste-
rihallitus (PRH) rekisteröi 
vuonna 2017 reilut kak-
situhatta uutta yhdistystä, 
joista eniten kulttuurialalla, 
yhteensä 634 kappaletta. 
Kulttuurialan yhdistyk-
siin luetaan muun muassa 
kotiseutu-, kylä- ja suku-
yhdistykset, luonnonsuo-
jeluyhdistykset, etniset 
yhdistykset, perinne- ja 
museoyhdistykset, opiske-
luun, tieteeseen, ja tutki-
mukseen liittyvät yhdistyk-
set sekä eri taiteenalojen 
yhdistykset.  Kulttuurin 
jälkeen seuraavaksi eniten 
on perustettu urheiluun ja 
liikuntaan liittyviä yhdis-
tyksiä (473). Kolmanneksi 
suosituin luokka ovat va-
paa-ajan yhdistykset (277). 
Viidenneksi eniten rekiste-
röitiin sosiaali- ja terveys-
alan yhdistyksiä, yhteensä 
184 uutta.

Maaliskuun lehdessä 
avasin seniorinäkökulmas-

ta yhdistystoiminnan tär-
keyttä mahdollisen SOTE-
uudistuksen kynnyksellä. 
Tämän väestönosan lisäksi 
kaikkinainen ja kaikkien 
muidenkin kuntalaisten 
yleinen hyvinvointi – hen-
gen ja ruumiin ravinto 
–  on kunnissa, erityisesti 
pienissä, keskeisesti sidok-
sissa yhdistysten järjestä-
miin virkistys- ja harras-
tustoimintoihin. Tästäkin 
syystä Ypäjän kunnanhal-
litus teki kokouksessaan 
18.1.2018 päätöksen osal-
listua Hämeen Setlementti 
ry:n (yhdistys sekin) Mei-
dän Häme -hankkeeseen 
SOTE- ja maakuntauudis-
tusta ennakoiville vuosil-
le 2018-2020. Hankkeen 
tarkoituksena on pysyvien 
rakenteiden, verkostojen 
ja toimintamallien luomi-
nen tulevan maakunnan 
ja kuntien kanssa alueen 
yhdistysten ja järjestö-
jen toiminnan saamiseksi 
osaksi tulevan maakunnan 
ja kuntien perustoimintaa, 
palveluohjausta ja raken-
teita. Tiedossahan on, että 
alueuudistuksessa julkises-
ti rahoitettuja sosiaali- ja 
terveyspalveluja voivat jat-
kossakin tuottaa asiakkaal-
le julkiset, yksityiset ja kol-
mannen sektorin toimijat.

Laskentatavasta ja -ajan-
kohdasta riippuen meillä 
Ypäjällä toimii noin 40-50 
eri alan yhdistystä, joiden 

jako noudattelee likimain 
PRH:n mainittua rekiste-
röintijakaumaa. Näiden yh-
distysten varassa ovat meil-
läkin muun muassa kunnan 
liikuntapalvelut Ypäjän Yl-
lätyksen, vetävimmät kult-
tuuripalvelumme Ypäjän 
musiikkiteatterin ja Kult-
tuuri Puomin sekä vaikka-
pa avantouintimahdollisuu-
det Tuottajain Tuvalla Pii-
linkankaan Pingviinien ja 
Kuusjoenkulman kyläyh-
distyksen tuottamina. Myös 
Hyrsynkulman ja Ypäjän-
kylän kyläyhdistykset toi-
mivat keskeisinä oman alu-
eensa tapahtumajärjestäjinä 
vaikkapa lähestyvän juhan-
nuksen tienoilla. Niin ikään 
kotiseutuyhdistys huolehtii 
ja vaalii arvokasta kotiseu-
tuperinnettämme ja Ypäjän 
riistamiehet pitävät mm. 
suurta peurakantaamme ai-
soissa parhaansa mukaan.  
Näiden lisäksi tekevät 
Suomen Punainen Risti ja 
Mannerheimin Lastensuo-
jeluliitto paikallisosastoi-
neen niin ikään äärimmäi-
sen tärkeää työtä. Ja jälleen 
kerran tulevana kesänä 24.-
26.8. lyövät Pertun päivillä 
hynttyynsä yhteen lukuisat 
alueen muutkin toimijat 
yhteisen hyvän eteen. 

Niin vilkasta kuin yh-
distystoiminta meillä ja 
muuallakin Suomessa on, 
PRH:n rekistereissä olevi-
en yhdistysten määrä on 

laskenut hieman joka vuo-
si useamman vuoden ajan. 
Syitä on monia, kuten yh-
distysten yhteenliittymät, 
mutta suurin haaste yhdis-
tystoiminnalle on sen jat-
kuvuuden turvaaminen ja 
vapaaehtoisten löytäminen. 
Ihmisten vapaa-ajasta kil-
paillaan ja yhteisen hyvän 
eteen toimijoita on vuosi 
vuodelta hankalampi löy-
tää. Itsekin on tullut toimit-
tua eri yhdistyksissä miltei 
17 vuoden ajan ja edelleen 
– toiminta on antanut pal-
jon. Eiköhän rekisteröidytä 
joukolla paikallisiin yhdis-
tyksiimme ja tueta paikal-
lisuuttamme sitäkin kautta?

Sam Vuorinen
vt. kunnanjohtaja

VALIO KUNTA

Talvi on taittunut kevää-
seen vauhdilla ja katseet 
ovat jo kohti kesää ja sen ta-
pahtumia. Tapahtumakausi 
Ypäjällä alkaa toukokuussa 
Lions klubin Loimijokisou-
dulla ja jatkuu Finnderbyllä 
kesäkuun toisena viikon-
loppuna, ja vähintäänkin 
huipentuu Pertunpäivil-
lä, joiden suunnittelu on 
vauhdissa. Väliin mahtuu 
varmaan monia muutakin, 
esimerkiksi eri yhdistysten 
jäsenilleen järjestämä oh-
jelmaa. Kesäteatterin kat-
somon katon rakentamisen 
vuoksi ei tänä kesänä siel-
lä ole tapahtumia, mutta 
tulevina vuosina saamme 
remontin ansiosta nauttia 
teatterista ja muusta ohjel-
masta aiempaa paremmissa 
olosuhteissa. Jo nyt on ta-
kana Ypäjä Talent, ja kan-
salaisopiston talvikauden 
harrastajien työt ovat olleet 
näytillä Jokioisilla kansa-
laisopiston kevätnäyttelys-
sä - mukana paljon ypäjä-
läistenkin kädentaitoja.

Kunnan merkittävimpiä 
ajankohtaisia asioita on 

keskusta- ja siihen liitty-
vien hevosalueiden asema-
kaavan päivitys ja laajennus 
vastaamaan tulevia tarpeita 
ja parantamaan kehittämis-
mahdollisuuksia.  Viestin-
tä- ja elinvoimasuunnitte-
lijan perustettu ja avoinna 
ollut tehtävä herätti paljon 
kiinnostusta ja saimme yh-
teensä 17 hakemusta, mikä 
osoittaa kuntamme imagon 
olevan hyvän, vahvan ja 
kiinnostavan. Hakemusten 
joukosta toivomme löytä-
vämme sopivan henkilön 
kunnan viestinnän kehittä-
mistehtäviin.

Seudullista yhteistyötä 
on jatkettu eri aloilla, mil-
lä varmistaudutaan tuleviin 
suuriin muutoksiin. Maa-
kuntauudistus etenee kohti 
syksyllä (28.10) tapahtuvia 
maakuntavaltuustovaaleja. 
Nykyinen maakuntaval-
tuusto, johon kunnastamme 
kuuluvat allekirjoittanut ja 
kaimansa Markku Leppä-
lahti, ohjeisti taannoisessa 
seminaarissa Kanta-Hä-
meessä uudistusta valmis-
televia virkamiehiä mietti-

mään tulevaa hallintomal-
lia vielä uudestaan siten, 
että asukkaiden vaikutus-
mahdollisuudet tulevat nyt 
suunniteltua mallia parem-
min huomioon otetuksi. To-
teutuessaan suunnitellusti 
uusi maakuntavaltuusto 
aloittaisi ensi vuoden alus-
sa. Kuitenkaan maakunta 
käsitteenä on monelle ih-
miselle epäselvä, eikä tut-
kimusten mukaan asukkail-
la ole muodostunut selvää 
maakuntaidentiteettiä, vaan 
tunnemme olevamme en-
sisijaisesti jonkun kunnan 
asukkaita. Olemme kui-
tenkin osa Kanta-Hämettä 
ja kantahämäläisiä, vaikka 
kotipaikkakunta onkin tul-
lut merkityksellisemmäksi 
ja maakunta jäänyt etäisek-
si. Ja välissä on vielä seu-
tukunta – meidän kohdalla 
Forssan seutu, jonka on ol-
tava yhdessä tässäkin muu-
toksessa valvomassa vaka-
vasti yhteistä etuamme.

Hyvä uutinen on se, että 
vuoden 2017 taloudellinen 
tuloksemme oli hyvä ja 
saimme pelivaraa tämän ja 

tulevien vuosien haasteiden 
varalle. Tasapainottamis-
toimemme ja kustannus-
kuri tuottivat tulosta, kun 
kunnan eri toimialat py-
syivät hyvin budjeteissaan. 
Lisäksi kunnan verotulot 
kasvoivat selvästi alueen 
parantuneen työllisyys- ja 
taloustilanteen seuraukse-
na. Meidän on satsattava 
edelleen veto- ja elinvoi-
mamme lisäämiseen, jot-
ta saamme asukasluvun 
pysymään kohtuullisella 
nykyisellä tasolla. Kuten 
koko maassa, huolena on 
alhainen syntyvyys, joka 
on meilläkin selvästi alle 
kuolleisuuden. 

Ypäjän kestomenestyjät 
valokuvaaja Sirpa Ryyppö 
ja hiihtosuunnistaja Salla 
Koskela ovat jälleen olleet 
alkuvuoden aikana voi-
tokkaita omissa lajeissaan 
kulttuurin ja urheilun sa-
roilla. Sirpa palkittiin Suo-
men ammattivalokuvaajien 
Vuoden muotokuvaaja -kil-
pailussa. Onnittelut heille!

Markku Saastamoinen
Kunnanhallituksen pj

Yhteisellä asialla

Hyrsynseudun kyläyhdis-
tyksen tarkoituksena on toi-
mia Hyrsynseudun ja sen 
lähiympäristön kehittämi-
seksi ja toiminta-alueensa 
asukkaiden viihtyvyyden 
lisäämiseksi. Talkootoimin-
ta on yhdistyksen sydän, ja 
talkoilla on kautta aikojen 
laitettu pystyyn monenlaista 
tapahtumaa ja rakennusta.

Viime vuonna kyläyhdis-
tys järjesti kaksi uutta ja 
mittavaa hanketta: Hyrsyn 
koulutapahtuman ja Sisumi-
äs riatlonin. Tämän lisäksi 
järjestettiin perinteisiin kuu-
luvat tapahtumat. Aktiivi-
sen toimintakauden jälkeen 
onkin luvassa rauhallisempi 
vuosi. Yhdistys tähtää saat-
tamaan loppuun aloitetut 
kunnostus- ja kehityshank-
keet ja keskittää voiman-
sa juhannuksen aatonaa-
ton juhliin. Esiintyjäksi on 
kiinnitetty Anneli Mattila, 

ja monenlaista kunnostus-
toimintaa on tehtävä ennen 
juhannusta. 

Kyläyhdistyksen järjestä-
missä tapahtumissa on ollut 
ilahduttavasti kävijöitä. Ta-
pahtumia järjestetään viime 
kädessä kävijöitä varten. 
Toiminnan jatkuvuuden ta-
kaamiseksi tarvitaan pait-
si kiinnostuneita kävijöitä, 
myös aktiivisia toimijoita. 

Yhtenä kevään hankkee-
na on rakentaa uusi gril-
likatos. Katos on tarkoitus 
rakentaa talkooviikonlop-
puna 26.-27.5. Hankkeen 
onnistumiseksi tarvitaan 
apuvoimia talkoisiin ja puu-
tavaraa lahjoituksina. Toi-
vomme talkoisiin mukaan 
niin yksityishenkilöitä kuin 
yhdistyksiäkin. 

Lämpimästi tervetuloa ta-
pahtumiin!  

Hallituksen puolesta pj. 
Elisa Tyynysniemi

Talkoohenkeä 
tarvitaan

Ypäjä – Forssan seutu – Kanta-Häme = ME
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Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Toukokuu 2018 toimintaa:
Vappuilottelu vauvasta vaariin 1.5. klo 15 – 19 Kar-
tanon koulu.
Hallituksen kokous 8.5. klo 11.00 Veteraanitupa
Ylimääräinen vuosikokous + kuukausitapaaminen 
8.5. klo 13.00 Veteraanitupa, vieraina Osuuspankista 
tj. Kirsi-Marja Hiidensalo ja palvelupääll. Eeva Levo-
mäki.
Naistenpiiri 15.5. klo 13.00 Veteraanitupa
Kotiseutu-tutuksi kierros Forssassa 21.5. klo 9 - 
14.30 (kts. erill. ilm.)
Kevät kahvituokio 24.5. klo 13 – 14 Palvelukeskus,
esiintyy Veisuu Veljet. Palvelukeskuksen sekä pihata-
lojen asukkaille ja heidän omaisilleen.
Tervetuloa kaikki uudet ja nykyiset jäsenet mukaan!

 VAPPULOUNAS
Ypäjänkylän Seuraintalolla
Tiistaina 1.5.2018 klo. 14–16

Menu:   Jauhelihapyörykät 
Silakkapihvit 
Keitetyt perunat 
Porkkanamuhennos 
 
Salaatit (3) 
Kananmunan puolikkaat 
Silli

Jälkiruuaksi kahvi/sima ja munkki

Aikuiset 15 €, lapset 4 - 12v 7€

Lounaslippujen ennakkomyynti 
SOITA VELKKALLE 050 520 1386 

TAI 
PIRKOLLE 050 468 2588

VIIMEISTÄÄN MAANANTAINA 30.4

Tervetuloa!

Järj. Ypäjänkylän kyläyhdistys ry

Kuvataiteen 
kesäkurssi

pe  8.6.2018  klo 18–21
la   9.6.2018  klo 10–16.30
su 10.6.2018  klo 10–16.30

Vanha pappila, Ypäjä
(Perttulantieltä, koulun kohdalta kyltti Vanha pappila)

opettajana Tuija Pietilä-Estrada

Kurssi järjestetään Ypäjällä kotiseutumuseon 
miljöössä. Siellä voit maalata ja piirtää eri tekniikoilla 

perinneympäristöä tai tallentaa yksityiskohtia 
maisemasta. Kurssilla käydään läpi mm. kuvan 

sommittelua, maisemamaalarin värioppia ja 
maiseman havainnointia. Löydä oma ilmaisusi ja 

inspiroidu luonnosta ja alkukesän väreistä.  
Tervetuloa mukaan rentoon maalausviikonloppuun.

Ilmoittautuminen viimeistään pe 1.6.
Kurssimaksu 37 €  (yhteensä 20 oppituntia)

Kurssinumero 110304
Ilmoittautua voi suoraan internetissä:
https://www.opistopalvelut.fi/jokilaani/

Se on täällä taas, vaikka 
kaikkia sen merkkejä onkin 
vaikea havainnoida, kun 
lunta ja räntää tupruttaa jo-
ka toinen päivä ja maakin 
on jäässä. Silti, kun kuun-
telet oikein tarkkaan kuu-
let monen tutun laulajan jo 
saapuneen ulkomaanmat-
koiltaan takaisin Suomeen. 
Mustarastaan huilukonsert-
to, töyhtöhyypän peltobän-
di ja joutsenten puhallin-
orkesteri ovat saapuneet 
kevätkiertueelle!

Muita varmoja kevään 
äänimerkkejä ovat seu-
raavat: Husgvarnan hyri-
nä, sirkkelin sirinä, trak-
torin pörinä, mopojen 
pärinä sekä isolohkoisten 
autojen prätkytys. Kaksi 
jälkimmäistä eivät lukeu-
du suosikkeihin, kolme 
ensimmäistä kylläkin, ne 
tuottavat jotakin mystis-
tä rauhoittavaa olotilaa ja 

kuuluvat Suomen luontoon, 
ovat kuin takuuna työn ja 
elämän jatkumisesta. Tähän 
lasketaan myös puimurin ja 
kuivurin puhina syksyisin.

 Luonnossa on paljon 
laulua ja omaa musiikkia, 
luonnosta lauletaan paljon 
myös ihmisten keskuudes-
sa: Keltainen toukokuu, 
mikset sä jo tuu kaipaili 
Sani tai On taas kevät, kul-
jen Hakaniemen rantaa..

Vanhoilta ajoilta muis-
tamme ikivihreät Suopursu 
kukkii, Liljan kukka lumi-
valkoinen, Irwinin mieles-
tä tämä horsmankukka on 
kuin antajansa.

Paljon on luonnon inspi-
roimia kappaleita. Muistat-
teko: piirsi poika sydämen 
kylkeen koivupuun? Tai 
kukkii pihlajan huntu, tuo 
alla auringon?

Kuurankukka ei ole kuk-
ka, mutta luontoaihe sekin. 

Antaa kaikkien kukkien 
kukkia vaan sanaili Eppu 
Normaali. Niittykukkia 
poimin vain sulle, kertoi 
Taipale. Pelargoni kukkii 
mummon akkunalla ja vil-
lejä lupiineja tienpienta-
reella.

Orvokki, lehdokki 
vuokko ja moni muu!

Kyllä on luonnosta ammen-
nettu lyriikkaa, jos jonkin-
moista luriteltavaksi. Yksi 
ruusukin kasvaa laaksossa 
mutta edelweiss eli euroo-
pan alppitähti olisi lysti 
nähdä ihan oikeassa elin-
ympäristössään euroopan 
vuorenrinteillä.

Talvi on takana ja 
pimeys voitettu!

Alkaa valon ja vehreyden 
aika. Pian voi taas voi tehdä 
pillin pajupuusta ja astel-

la ahon laitaa, vaikka ihan 
ilman paitaa. Voi heittää 
ketarat ojoon nurmikolle, 
sulkea silmät ja kuunnel-
la peipposen sulosointu-
ja tai työnääniä, monesti 
kumpaakin sekaisin, mutta 
kummankin ääni erottuu 
edukseen, ja voi nukahtaa, 
kun tuntee olonsa turvalli-
seksi luontoäidin helmassa.

Ajankohtaista on laulella 
kaikille äideille näin: Nou-
dan tästä äidilleni orvokin 
tai kaksi. Annan kaunokuk-
kaseni äidin armahaksi.

Kaikille Ypäjäläisen lu-
kijoille auringonpaistetta 
ja kastehelmen kimmellys-
tä toivottaa Anne Nissinen 
Kurjenkukasta.

Kevät! Ja sen äänet

Ypäjällä asuvan ja Fors-
sassa Kuvaamoa pitävän 
Sirpa Ryypön viiden ku-
van sarja palkittiin kun-
niamaininnalla Suomen 
Ammattivalokuvaajien 
Vuoden Muotokuvaaja-
kisassa maaliskuun lo-
pulla. Lisäksi lemmikki-
kuvasarjassa hänet pal-

kittiin hopealla.
Palkitussa kuvasarjas-

sa Ryyppö halusi välittää 
katsojille aitoja tarinoita 
jotka hän maustoi ripa-
uksella huumoria. Hän 
löysi Ypäjältä kuvasar-
jaansa jälleen sympaat-
tisen ja vahvan persoo-
nan mallikseen. ”On ilo 

näyttää suurelle yleisöl-
le, että kotikunnastanikin 
löytyy vahvoja tarinoita 
ja uskallusta heittäytyä”, 
Ryyppö iloitsee. Ryyppö 
on osallistunut kaiken 
kaikkiaan kolmesti Vuo-
den Muotokuvaaja koko-
naiskilpailuun, joista hän 
on saavuttanut v.2010 

kultaa, v. 2016 hopeaa 
ja v. 2018 kunniamainin-
nan.

Sirpa Ryyppö juhlii 
tänä vuonna 20-vuotista 
taivaltaan muotokuvaa-
jana.

Syksyllä alkaa mm. 
näyttelykiertue juhlan 
kunniaksi.

Sirpa Ryypön muotokuvat  
palkittiin jälleen ammattilaiskilpailussa

Rasva-Arskan tulos plussalla-kuvan malli on Ypäjäläinen pitkäaikainen yrittäjä Arto Toivola.
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Hyrsynseudun kyläyhdistys ry.

TALKOOT 26.-27.5. 

Hyrsynkulman lavalla klo 12 alkaen. 
Talkoomuonitus. Tervetuloa!

HAEMME LAHJOITUKSINA 
PUUTAVARAA 

Grillikatoksen rakentamista varten,
mielellään 4m pituisina:
45*45mm (110m)
45*95mm (80m)
95*95mm (12m)
28*95mm (320m)

Tiedustelut hyrsynkulma@gmail.com tai
0400244779 (Timo).

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Kotiseutu tutuksi – kierros Forssassa ja Tammelassa 
21.5.2018 klo 9.00 – n. 14.30
Lähtöpiste Forssan linja-autoaseman tilausajolaiturilta. 
Ypäjältä lähdemme n. klo 8.15 joko kimppakyydein tai 
muulla tavoin. Tarkentuu, kun tiedetään osallistujamäärä.
Linja-autokierroksella tutustumiskohteina ovat mm:
– Forssan kehräämöalue
– Tammelan kirkko
– Mustialan opiston alue
– Saaren kansanpuisto
– Portaan kyläraitti
– Hämeen Härkätie
– Eerikkilän urheiluopisto
Retken hinta on n. 40 euroa sisältäen lounaan Eerikki-
lässä.
Ilmoittautumiset viimeistään 7.5.  
Sinikka Suonpäälle puh. 0500 503 6540

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Varttuneemmalle väelle esitellään sähköisiä pank-
kipalveluita Ypäjän Osuuspankin kerhohuoneessa 
22.5.2018 klo 13.00
Ota mukaan oma (ei välttämätön) tabletti tai älypuhe-
lin tai kannettava tietokone ja omat pankkitunnukset.
Tervetuloa !

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

VAPPUILOITTELU VAUVASTA VAARIIN!
Ohjelmallinen vapputapahtuma 1.5.2018  
Kartanon koululla klo 15.00 – 19.00
os. Varsanojantie 97, 32100 Ypäjä

Ohjelmaa lapsille ja aikuisille:
Laulu Keijo Leppänen
Tanhuajat Punkalaitumen tanhuryhmä
Kannat Kattoon Katja Karisukki
Hupiesitys Seija Kylä-Markula
Tanssia Tanssiyhtye Desiré
Arvontaa, lapsille ongintaa ja ilmapalloja sekä paljon 
muuta mukavaa kaikille. Buffet (kahvia, teetä, mehua, 
simaa, munkkia, karkkia, makkaraa ym.)
Liput 5 euroa, alle 7 vuotiaat ilmaiseksi.
TERVETULOA!

YPÄJÄN KARJALAISSEURA RY 
TIEDOTTAA

Teatteri Tuntemattomaan Jokioisille tiistaina 
12.06.2018 klo 19 näytäntöön varattu 20 lippua.   
Varataan väliajalle kahvit.
Jokioisten Höyläämöllä esitetään Heikki Luoman ja 
Sari Ojalan musiikkinäytelmä ”Korkeuskammoa Kuus-
niemellä”, joka on ennen näkemätön jatko-osa Kuus-
niemen tarinaan. 
Ilmoittautumiset viimeistään 10.5.2018 mennessä: 
Pekka Moisander 0400-260949.

YPÄJÄN KOTISEUTUYHDISTYKSEN RETKET:
Ypäjän Kotiseutuyhdistys tekee retken  

la 26.05.2018 Ypäjänkylään. 
Sieltä jatkamme Sarkamuseoon, jossa tutustumme näytte-
lyyn ja jossa on mahdollisuus omakustanteiseen ruokailuun. 
Ilmoittautuminen puh. 0400 260 949 lauantaihin 19.5. men-
nessä. Lähtö Seurakuntakodin parkkipaikalta klo 10.00. 
Kaikille avoin.
************************************************

Lähde rentouttavalle, edulliselle laiva-hotellimatkalle  
AHVENANMAALLE 7.8. – 8.8.2018.

Matka sisältää bussikuljetukset, laivamatkat ja hotelliyöpy-
misen aamiaisineen (Hotelli Adlon, Maarianhamina)  

ja kiertoajelun nähtävyyksineen.
Koko paketin hinta on jäseniltä 135 euroa ja muilta 145 e, 

mikäli lähtijöitä on 30. Mukaan mahtuu 44 henkilöä.
Ilmoittautuminen 7.6.2018 mennessä  

Eeva Karille puh. 050 347 8300

XXXVII  
LOIMIJOKISOUTU

Perjantaina 18.5.2018 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

Pihalta pihalle -kierros su 26.8.2018
Kulttuuri Puomin autosuunnistus saa jälleen jatkoa Ypä-
jän Yössä 2018!
Onko pihallasi salainen puutarha vai onko se ikuinen 
projekti ja intohimoisen harrastamisen kohde, jonka ha-
luaisit kainosti esitellä suuremmallekin yleisölle?
Kulttuuri Puomi ry etsii Ypäjän kauneinta pihaa, jolla 
saisi vierailla Pertun Päivien yhteydessä sunnuntaina 
järjestettävällä Pihalta pihalle -tapahtumassa. Ilmianna 
oma tai naapurisi piha, joka mielestäsi ansaitsee kun-
niamaininnan.
Piha voi olla pieni tai suuri. Siinä voi näkyä sukupolvien 
uurastus tai se voi olla juuri tänä vuonna luotu.
Osallistuminen kisaan ei maksa mitään; annat vain luvan 
vierailla pihallasi Pertun päivien yhteydessä ihailemassa 
sitä. Palkintona kunniamaininta!
Pihakilpailun rinnalla kulkee Pihalta pihalle kirppistapah-
tuma.
Jos taas tunnet, että kotoa löytyisi kiinnostavia aarteita, 
jotka voisit laittaa myyntiin niin ilmoittaudu pihakirp-
pismyyntipaikaksi. Jotta pihakirppiksesi olisi kartalla 
(karttamerkintämaksu 5 €/piha), sitovat ilmoittautumiset 
20.7.2018 mennessä kulttuuripuomi@gmail.com tai 050 
5595927/Pauliina.
Karttamerkintämaksu sisältää:
• yhteismarkkinoinnin
• ajo-ohjeet pihallesi kartassa
•  osallistumismerkinnän kiinnitettä-

väksi pihan tuloväylälle

Kulttuuri Puomi ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous
21.5.2018 klo 19 Ypäjänkylän Vehnämyllyllä (Ypäjän-
kyläntie 956. Ypäjä as.) Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kahvitarjoilu, ilmoitathan tulostasi ennakkoon  
p. 050 337 2527
Kokouksen jälkeen vapaa-
muotoista jutustelua ja uusien 
tapahtumien vinkkaamista. 
Toivotamme kaikki jäsenemme 
tervetulleiksi!

Päivölän yksityistien
VUOSIKOKOUS
tiistaina 22.5.2018 klo 18.30
Metsämäen tilalla, Päivöläntie 71, Ypäjä

Hoitokunta

Varsanojan-Uiton yksityistiekunnan 
KEVÄTKOKOUS 
Sirpa ja Erkki Kirkkolalla su 27.5.2018 klo 13.00
Esillä sääntömääräiset asiat.

Hoitokunta

Ypäjän Yrittäjien
Kevätkokous to 9.5.2018 klo 19  
Veteraanituvalla. 

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Ypäjänkylän maa- ja kotitalousnaiset 
Tupailta keskiviikkona 9.5.2018 kello 18.30 Ypäjänkylän Seu-
raintalolla kutomakammarissa. Aiheena käsityöt.
Pyöräily alkaa maanantaina 7.5.2018 kello 18 Pikku-Annen 
saven luota. Jatkuu kesän ajan joka maanantai. Ryhmä sopii 
lenkit, mitä ajetaan.
Lentopallo sahan kentällä alkaa keskiviikkona 23.5.2018 kello 
18. Jatkuen koko kesän. Sään salliessa voidaan aloittaa jo 
edellisellä viikolla 16.5. asian voi varmistaa Sirkalta.

MAA- JA
KOTITALOUSNAISET
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Liikuntatapahtumia

YPÄJÄN YLLÄTYKSEN JUMPPA-
TARJONTA PERTUNKAARESSA
8.1. – 31.5.2018

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 lihaskun-
toharjoitelua mahdollisimman monipuolisesti. Tunti pidetään 
salissa/peilisalissa.

TENAVAJUMPPA klo 16.30–17.20:
2013-2010 syntyneet, tunneilla harjoitellaan 
kehonhallintaa ja kehontuntemusta sekä pe-
rusliikuntataitoja, opitaan yhdessä oloa sekä 
koetaan uusia elämyksiä leikkien kautta. 
Tunti pidetään alakerran salissa/peilisalissa.

KAHVAKUULAMIX 1 klo 18.00–19.00:
Tunti sopii kaikille niin ensikertalaisille kuin konkareillekkin, 
tunnilla jokainen tekee oman kuntotasonsa mukaan. Tunnin 
teema vaihtuu 3-4 vko välein. Tunnilla käytetään kahvakuulaa 
osana lihaskuntoharjoittelua mahdollisimman monipuolisesti.
Tunti pidetään peilisalissa. *

KAHVAKUULAMIX 2 klo 19.00–20.00: 
Tunti sopii kaikille niin ensikertalaisille kuin konkareillekkin, 
tunnilla jokainen tekee oman kuntotasonsa mukaan. Tunnin 
teema vaihtuu 3-4 vko välein. Tunnilla käytetään kahvakuulaa 
osana lihaskuntoharjoittelua mahdollisimman monipuolisesti. 
Tunti pidetään peilisalissa. *

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

TORSTAISIN;
AAMUJUMPPA  klo 10.00–11.00:
Tunti sopii kaikille niin ensikertalaisille 
kuin konkareillekkin, tunnilla jokainen te-
kee oman kuntotasonsa mukaan. Tunnin 
teema vaihtuu 3-4 vko välein. Tunneilla 
käytetään keppejä, käsipainoja, kuminau-
hoja ja steplautaa jne. osana lihaskunto-
harjoitelua mahdollisimman monipuolisesti. Tunti pidetään 
salissa/peilisalissa.

OHJATTU KUNTOSALI;  klo 16.45–17.45:
Tunti sopii kaikille jotka ovat kuntosa-
liohjauksesta kiinnostuneita vaikka ei-
vät koskaan olisi salilla käyneet, mutta 
miettivät että haluaisivat aloittaa salilla 
käynnin. Tunnilla opastetaan kuntosali-
laitteiden käyttöä ja vähän asiakkaan 
omien toiveiden mukaan käydään laitteita läpi.

AINOT & REINOT  klo 18.00–20.00
(Ainot klo 18.00–19.00 ja Reinot klo 19.00–20.00)
Tunti sopii kaikille niin ensikertalaisille 
kuin konkareillekkin,  tunnilla jokai-
nen tekee oman kuntotasonsa mukaan. 
Tunnin teema vaihtuu 3-4 vko välein. 
Tunneilla käytetään keppejä, käsipaino-
ja, kuminauhoja ja steplautaa jne. osana lihaskuntoharjoitelua 
mahdollisimman monipuolisesti. Tunnit pidetään peilisalissa.  
 
Eläkeläiset & Lapset
Jäsenet 5€/ krt   40€ /10X  
Muut; 6€ / krt    60€ /10X

Työikäiset ja yli 16-vuotiaat
Jäsenet: 5€ / krt  45€ / 10X     
 Muut: 7€ / krt   65€ / 10X

10 korttia käy useammalla tunnilla! :)

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, opastus)

3. KUNTOSALIOHJELMAN PÄIVITYS 30 €

4. RUOKAVALIO & KUNTOSALI- 
    OHJAUS 60 min 110 €

5. 3KK/6KK/12KK  
   VALMENNUSPAKETIT; 370 € / 650v /1100 €
     (sis. Alku- ja loppumittaukset sekä kuntotestit, salitreenioh-

jelman, 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. PORUKALLA KUNTOON- 
    PIENRYHMÄVALMENNUS
     4–6 hlö (sis. Alku-ja loppumittaukset sekä kuntotestit, 

ruokavalio, henkilökohtainen kotitreeniohjelma, 1krt/vko 
tapaaminen/treeni, 

    sähköpostitukipalvelu) 150 €/ hlö / 3kk

8. KAVERIVALMENNUS
     (sis. Alku- ja loppumittaukset, sekä kuntotestit, kotitree-

niohjelman yhdessä kaverin kanssa, henk.koht. ruokava-
lion, sähköpostitukipalvelu koko valmennus paketin ajan,  
6 yhteistreenejä/ tapaamisia)           260 € / hlö/ 3kk

9.  KUNTOSALIOHJAUS RYHMÄLLE 60 min 
(max.8 hlö) 10 € / hlö

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

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

RANTAUIMAKOULU PIILIKANKAALLA
9.–20.7.2018 klo 10.30–14.00

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 9.–13.7. harjoitellaan erilaisia vesi-
liikuntataitoja. Toisella viikolla 16.–19.7. on mahdollisuus 
suorittaa uintimerkkeihin vaadittavia tehtäviä. Viimeinen 
päivä pe 20.7. on varattu pelejä ja leikkejä varten, silloin 
ei ole uimista. Uimarilla on mahdollisuus osallistua vain 
ensimmäiselle viikolle, jolloin uimakoulun hinta on MLL 
Ypäjän paikallisyhdistyksen jäsenelle 50 € / muille 70 €. 
Kahden viikon uimakoulun hinta on jäsenelle 75 € / muille 
95 €. Uimakouluun järjestetään maksuton kuljetus Ypäjän 
seurakuntakodilta, lähtö klo 10.00.
Ilmoittautumiset sähköpostilla mll.ypaja@gmail.com tai 
puhelimitse iltaisin 050 395 2030 / Jonna Hakamäki.
Ilmoita lapsen nimi, syntymävuosi ja mahdolliset jo suori-
tetut uintimerkit sekä kuljetustarve. 
Uimaopetukseen ja uintimerkkeihin liittyvät lisätiedot; 
satun.liikuntapalvelut@gmail.com. Uimakouluun tarvitset 
mukaasi uima-asun, uimalasit, pyyhkeen, säänmukaiset 
ulkoiluvaatteet ja lenkkarit sekä eväät.

Uimakoulua mukana mahdollistamassa ovat  
Ypäjän kunta, Kuusjoenkulman kyläyhdistys,  

SPR Ypäjä, LC Ypäjä ja LC Ypäjä/Kate.

T  a  l  l  i  n    p  a  i  k  k  a

Ypäjän maamiesseura vuokraa
vuonna 2018 seuraavia koneita:

Maantiivistäjä 65 kg 25 €/pv
varaukset T. Löfstedt p. 0400 536 517

Hydraulihalkaisin uusi 30 €/pv
Lehtipuhallin 15 €/pv
varaukset H. Saarikoski p. 040 5352 884 15 €/pv

Suursäkkivaaka 10 €/pv
varaukset M. Hollo p. 050 5050 888

Betonimylly 30 €/pv
varaukset H. Lammela p. 0400 464 881

Maatilaimuri 10 €/pv
varaukset I. Hannula p. 0500 429 069

Pienpaalikeräin 20 €/pv
Maanäytekaira maksuton
Näytekaira heinäpaali 15 €/pv
varaukset H. Levomäki p. 0400 015 589

Jäsenmaksu 10 €/vuosi.

Tule kesätöihin MLL:lle
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Ypäjän paikallisyhdistys ry 
tarjoaa kesätöitä kahdelle 15–17 -vuotiaalle ypäjäläisnuorelle 
Ypäjän Osuuspankin tuella.
Kesätyö pitää sisällään uimakoululaisten leikittämistä ja vah-
timista Piilikankaalla. Paikalle järjestetään kuljetus Ypäjän 
keskustasta. 
Hakemukset ja lisätiedot 

Jonna Hakamäki puh. 050 395 2030 tai 
sähköposti jonna.hakamaki@seutuposti.fi  
Hakemukset tulee toimittaa 18.5.2018 mennessä.

KUUSJOENKULMAN KYLÄYHDISTYKSEN TIEDOTUKSIA
15–17-vuotias nuori, hae Ypäjän OP:n piikkiin Kesäduuniin 
Kuusjoenkulman kyläyhdistykseen. Kahdelle nuorelle työpaikka, 
ajoittuu kesä–heinäkuuhun. 
Haku viim. 15.5.2018 Lisätietoja Susanna Romu 050 336 9107, 
kuusjoenkulmankylayhdistys1@gmail.com

KESÄRETKI LA 9.6.2018 EURAJOELLE
Kohteita kesäretkellä Vuojoen kartano, Irjanteen kirkko- ja mu-
seomäki, Olkiluodon ydinvoimaloiden vierailukeskus. Retkellä 
lounas tunnelmallisessa 1926 meijeriksi valmistuneessa kivira-
kennuksessa Villa Lokarissa; juhlapaikaksi remontoitu rakennus 
sijaitsee kuohuvan kosken kupeessa historiallisessa maalaismil-
jöössä. Iltapäivällä kahvit Olkiluodolla. Kotimatkalla poiketaan 
Punaiseen talliin jossa voi tehdä ostoksia mm. sisustustuotteita, 
lahjaideoita, tekstiilejä ja herkkuja.
Arvioitu lähtöaika Ypäjältä klo 8.00, paluu illansuussa. Retken 
hintaa emme saaneet vielä selville ennen mainoksen jättöpäivää, 
mutta soita ilmoittautuminen niin siihen mennessä hinta selvillä 
Ilmoittaudu 15.5.2018 mennessä Eliisalle p.044 561 6965 
tai Susannalle p.050 336 9107
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YPÄJÄN KUNTA JÄRJESTÄÄ 

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
TORSTAINA 24.5.2018

Lähtö Ypäjän torilta klo 10.00 ja  
paluu Forssasta noin klo 12.30.
Matkan hinta on 11 euroa/ henkilö. 
Forssassa taksi ajaa kauppakeskuksiin  
(Prisma, Citymarket) ja tarpeen mukaan Forssan keskustaan.

Ilmoittautuminen asiointimatkalle: 
Taksi Tuomas Sirén puh. 040 7575 833

CAISSAPAHKAN
TAIKAKOULU

25. – 28.6.2018
9–12-vuotiaille

Oletko koskaan miettinyt mitä kotitontut puuhailee, 
miltä tuntuu kilpailla kolmivelhoturnajaisissa tai  

mitä voikaan tapahtua kielletyssä metsässä??

Tervetuloa Caissapahkaan noitien ja  
velhojen taikakoulun kesäkurssille Caissaniemeen!

Leirin hinta 40€                Telttamajoitus

Ilmoittautumiset 15.5. mennessä
silja.haavisto(at)ypaja.fi/ 040-7660486

Järj. Ypäjän kunta, Ypäjän srk ja Ypäjän Eränkävijät

YPÄJÄN VAPAA-AIKATOIMI järjestää

ELÄMYKSIÄ 
YPÄJÄNKYLÄLLÄ -leirin

9–12 -vuotiaille Ypäjänkylän 
SEURAINTALOLLA 11. – 14.6. 2018

Hinta 40€
Leirillä koet 
#  hulvattomia retkiä lähimaastoon  

(halutessasi voit ottaa oman polkupyörän)
#  yhteisiä nuotiohetkiä makkaraa ja lettuja paistellen 
#  tutustumisia metsän eläimiin 

sekä muuta reipasta ja 
jännittävää toimintaa.

Ilmoittautuminen:  (nimi, ikä, 
osoite, huoltajan yhteystiedot)
15.5.2018 mennessä:
riina.levander@ypaja.fi tai  
eeva.lehtonen@ypaja.fi 

KIRJASTO
YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO
Hossintie 2, 32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5269 
puh. (02) 7626 5268, 050 5626 301 (kirjastonjohtaja, 
kulttuuriasiat)
sähköposti: ypajan.kirjasto@ypaja.fi
www.ypaja.fi (etusivulla tapahtumakalenteri)
www.lounakirjastot.fi 
Facebookissa haulla ”Ypäjän kirjasto”.
AUKIOLOAJAT
ma  klo 13–19
ti  klo 13–19
ke klo 13–16
to klo 13–19
pe klo 10–16 
Avoinna talvikaudella myös kuukauden toisena lau-
antaina, toukokuussa 12.5. kello 11–14. 
Poikkeavia aukioloaikoja huhti-toukokuussa: 
maanantaina 30.4. avoinna kello 11–14, 
vapunpäivänä  1.5. suljettu,
keskiviikkona  9.5. avoinna kello 11–14, 
helatorstaina  10.5. suljettu.
LUKUPIIRI 
Lukupiiri  kokoontuu sunnuntaina 27.5. kello 17–19 
pääkirjaston näyttelytilassa. Saimme käsiteltyä Suo-
mi100-kirjat ja nyt jotain ihan muuta: Seitsemän 
kuolemansyntiä – paheellisia kirjavinkkejä, ensim-
mäisenä Ylpeys. Käsityönkin voi ottaa mukaan.  
Kahvitarjoilu.
LIIKUNTAVÄLINEITÄ KIRJASTOSTA
Kahvakuulia, kävelysauvoja, selättimiä, fitness-säk-
kejä, rinkkoja… hae lainaan ja kokeile, mikä sopii 
sinulle! Esillä myös liikunta-aiheista kirjallisuutta.
Tervetuloa kirjastoon!

Matka Unkariin 1.–6.7.-18
Ypäjän ystävyyskaupunki  
Bábolna tarjoaa nuorille matkan, 
jossa mukana on nuoria myös  
Tanskasta, Unkarista ja Slovakiasta. 
Tarkoituksena on tutustua  
mm. eri maiden ruoka- 
kulttuuriin, tapoihin,  
urheiluun jne. 
Matkalla on monipuolista ohjelmaa,  
käydään myös Bábolnan Valtion arabisiittolassa,  
joka on perustettu vuonna 1789.
Mukaan pääsee kuusi 14–19 -vuotiasta nuorta.  
Lähtijä maksaa itse matkakustannukset, jotka ovat noin 250€/ hlö.

Kysy lisää ja hae mukaan reissuun! 

Ilmoittautuminen 30.4.-18 mennessä: 
Nuoriso-ohjaaja Eeva Lehtonen - eeva.lehtonen@ypaja.fi  - 050-574 7732

YPÄJÄN KUNNAN LEIRI
 2.–6.7.2018 

KOKEMÄEN PITKÄJÄRVELLÄ
Leirin on tarkoitettu 7-14-vuotiaille Ypäjän kunnassa 
asuville. Kunta tarjoaa veloituksettoman yhteiskulje-
tuksen Pitkikselle ja takaisin Ypäjälle. Lajitutustumiset 
ja päivä Yyterissä kuuluvat kunnan tarjoamana leirin 
ohjelmaan. Mukana ohjaamassa on Ypäjän kunnan 
ohjaajia. 

Ohjelmassa on monipuolista liikuntaa ja  
lajitutustumisia mm. 
• Uintia
• Parkouria
• Tiimirata
• Elämyksiä vesillä
• Frisbeegolfia
• Vaijerirata
• Ohjelmapisteitä 
• Päivä Yyterissä Seikkailupuisto Huikeessa

Lisätietoja saat: 
Pitkiksen nettisivuilta www.pitkissport.net 
sekä Instagramista @pitkissport,   
Facebookista @PitkisSportOriginal ja Youtubesta liikufi.
  
MIKÄ ON PITKIS-SPORT-LIIKUNTALEIRI?
LiikUn järjestämä Pitkis on 7–14-vuotiaille tarkoitettu 
liikunnallinen telttaleiri, joka kerää vuosittain yli 1500 
lasta liikkumaan ja viihtymään kivassa seurassa. Pitkik-
sellä on mukana 48 eri lajia. Pitkis on Suomen suurin 
joka vuosi järjestettävä monipuolisuusleiri. Jokainen 
leiriläinen tutustuu oman lajin lisäksi vähintään kolmeen 
muuhun lajiin. Leiri on järjestyksessään jo 55.

ILMOITTAUTUMINEN JA LEIRIN HINTA
25.5. mennessä www.pitkissport.net  Lisätietoa LiikUn 
Porin toimistolta 02 529 6600. Leirin hinta Ypäjäläisille 
on 148 € sisältäen: ohjauksen, ruokailut, yleisohjel-
man, leirituotteen ja vakuutuksen. 

PÄIVÄLEIRI
7–12-vuotiaille

18.–21.6.  klo 9.00–15.00

Leiri sisältää teemapäivät  
kuvataiteesta, liikunnasta,  
retkeilystä ja musiikista!

25€ Hinta sisältää ruokailun!

Ilmoittautumiset 15.5. mennessä
silja.haavisto(at)ypaja.fi/ 040-7660486

järj. Ypäjän nuorisotoimi

Yksityistieavustushakemukset
Yksityistieavustushakemukset kunnossapitoa ja pe-
rusparantamista varten on toimitettava tekniselle 
osastolle keskiviikkoon 28.5.2018 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 4.4.2018

Tekninen lautakunta

YMPÄRISTÖKATSELMUS 2018 
Ypäjän kunnan rakennuslautakunta tekee
ympäristökatselmuksen torstaina 24.5.2018.
Katselmus tehdään koko kunnan alueella. Erityistä 
huomiota kiinnitetään pääväylien varsien ja keskus-
taajama-alueen kiinteistöjen siisteyteen. 
Katselmuksessa todetaan ovatko rakennukset ja ra-
kennettu ympäristö rakennusluvan mukaisessa käy-
tössä ja siistissä kunnossa, eivätkä aiheuta ympäris-
töhaittaa tai rumenna ympäristöä. 
Havaituista puutteellisuuksista ja määräajasta niiden 
poistamiseksi ilmoitetaan kunnossapitovelvolliselle 
kirjallisesti. 
Ypäjällä 5.4.2018

Rakennuslautakunta

T  a  l  l  i  n    p  a  i  k  k  a

AVOIN PERHEKERHO KIRJASTOLLA
•  4.5.2018  Ilahdutetaan äitejä
•  15.5.2018 Varhaiskasvatuksen yhteinen kevätretki 

Jokioisten museorautatielle. 

Lisätietoa Aulikilta. 
• 18.5.2018 me&i vaatekutsut
• 25.5.2018 Leikkikenttätouhuja(säävaraus)
• 1.6.2018 Päätösjuhla 
Kerhoon ovat tervetulleita perhepäivähoitajat, iso-
vanhemmat, isät ja äidit lasten kanssa. Osallistumis-
maksu 2 € / perhe sisältää välipalan.
Lisätietoja: 050-5747733/Aulikki
HYVÄÄ KESÄÄ KAIKILLE!  
Syksyllä kerhot jatkuu Haavin tiloissa!

 

Tervetuloa mukaan!

MURSKAN UIMALAN KIOSKI
Ypäjän kunta pyytää tarjousta MURSKAN KIOSKIN 
vuokraamisesta kesäkaudesta 2018 alkaen. Kioski 
sijaitsee 10-tien varrella, Murskan uimalan yhteydes-
sä. Tekniselle johtajalle osoitetut kirjalliset tarjoukset, 
joissa tulee olla mainittuna vuosivuokran suuruus 
sekä ehdotus vuokra-ajan kestosta tulee toimittaa 
21.5.2018 mennessä, osoitteeseen Ypäjän kunta, 
Perttulantie 20, 32100 Ypäjä, tai kunta@ypaja.fi,  
Lisätietoja: 02 7626 5241/Jouko Käkönen.

Tekninen johtaja


