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Vapaana 180m2

toimitila Ypäjän keskus

tassa Lepolantie 2.

Sopii liike laksi

tai toimisto laksi.

0443434838/Liljeström

sunmarianne@luukku.com

KUIVAA KOIVUKLAPIA

ko in toimite una.

Tiedustelut Pasi Uusitalo 

puh. 040 709 2482 tai 

pasi.uusitalo@pp.inet.fi.

Ypäjän Osuuspankin omistaja‐asiakkaat kutsutaan 
varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 
29.4.2020 klo 18 Ypäjän Osuuspankin kokous loissa, 
osoi eessa Kurjenmäen e 2, 32100 Ypäjä.

Kokouksessa käsitellään pankin sääntöjen mukaan 
varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle kuuluvat asiat, 
hallituksen esitys sääntömuutoksesta ja valitaan edustajat 
pankin nimitysvaliokuntaan.

Pankin sääntöjen ja osuuskuntalain mukainen kokouskutsu, 
kokoukseen valmistellut päätösehdotukset sekä muut 
omistaja‐asiakkaiden nähtävillä pide ävät asiakirjat on 
julkaistu pankin verkkosivuilla osoi eessa www.op.fi/ypaja.
Asiakirjat ovat lisäksi omistaja‐asiakkaiden nähtävillä pankin 
pääkon orilla.
Ypäjällä 18.3.2020

YPÄJÄN OSUUSPANKKI
Hallitus
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Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän 
seurakunnan julkaisema 

tiedotuslehti Ypäjän 
kunnan asukkaille.

48. vuosikerta

Lehden suurin vastuu 
ilmoituksen 

julkaisemisessa 
sattuneesta virheestä on 

ilmoituksen hinta.

Kunnanvirasto:

Per ulan e 20

32100 Ypäjä

puh. (02) 762 6500

kunta@ypaja.fi

Päätoimittaja:

Katriina Reijonen

puh. 050 337 2527

ypajalainen@ypaja.fi

Sivunvalmistus:

Painotalo Painola

Jakeluhuomautukset:

Jakelukulma Oy

puh. 050 447 7739

Ypäjän seurakunta

Papalin e 1 B 13

32100 Ypäjä

puh. (02) 767 3108

ypaja.srk@evl.fi

Kirkkoherran virasto 

suljettu

katso henkilöstön yhteys edot 

sivulta 4

Diakoniatoimisto suljettu

katso henkilöstön yhteys edot 

sivulta 4

ILMOITUSHINNAT

Yhdistyksen ilmoitukset ‐30%

Etu ja takasivu

0,75 €/pmm + alv

Muu osa lehteä

0,50 €/pmm + alv

3/2020Yhteisellä asialla

ILMOITUSTEN JÄTTÖPÄIVÄ

Seuraava Ypäjäläinen ilmestyy 

6.5.2020. Lehteen tarkoite u 

aineisto on lähete ävä 

sähköpos tse osoi eeseen 

ypajalainen@ypaja.fi viimeistään 

maanantaina 27.4.2020 klo 15. 

Nro 5/2020 ilmestyy 3.6.2020.

Uutta alkua vaihtelevissa merkeissä
Markku Saastamoinen, kunnanhallituksen pj.

Tatu  Ujula  on  juuri 
aloittanut  kuntamme 

johdossa Suomen nuorimpa‐
na kunnanjohtajana. Tatu tu‐
lee  uuteen  tehtävänsä 
haastavassa  tilanteessa, 
poikkeustilaolojen vallites‐
sa. Ehkä se on näin  toinen 
historiaan  jäävä  merkintä 
kunnanjohtajatehtävän aloi‐
tuksessa  Suomessa  hänen 
kohdallaan.
Tatu on tarttumassa työ‐

hönsä  kaikesta  huolimatta 
sitoutuneesti, mistä osoituk‐
sena  on  asettuminen  heti 
asumaan  joukkoomme 
hankkimalla  omistusasun‐
non Ypäjältä.  Näin  ensim‐
mäinen  työhaastattelussa 
annettu lupaus on lunastettu. 
Vielä kerran tervetuloa Ypä‐
jälle, Tatu!

Seudullinen yhteistyö jat‐
kuu  —  seutuneuvosto  on 
aloittamassa tätä mm. tieto‐
hallinnon  osalta.  Hyvin‐
vointikuntayhtymän 
taloushaasteita on myös sel‐
vitelty, ja niihin löytynee ai‐
nakin  osittaisia  ratkaisuja 

sisäisiä toimintamalleja ke‐
hittämällä.  Seudullisesti 
suuria panostuksia tarvitse‐
vat  myös  työllisyystoimet, 
jotka vievät  rahaa kunnilta 
yhteensä yli 8 miljoonaa eu‐
roa ja yli 60 henkilön työpa‐
noksen.
SOTEuudistuksesta 

saimme  kuulla  ministeri 
Kiurun Hämeen kierroksella 
Hämeenlinnassa maaliskuun 
puolivälissä.  Maakunnan 
suurimpia  haasteita  ovat 
nuorten  mielenterveys  ja 
muut hyvinvointiongelmat. 
Ministerin  mukaan  SOTE 
etenee – vain rahat puuttuvat 
vielä.
Lähtökohtana  uudistuk‐

sissa  on  peruspalveluiden 
turvaaminen siten, että eri‐
koissairaanhoidon kontolle 
siirtyisi mahdollisimman vä‐
hän rasitteita. Toimintoja on 
järkeistettävä ja kaikki osaa‐
minen  otettava  paremmin 
käyttöön.
Helsingin  Sanomat  tar‐

kasteli maaliskuussa eri sai‐
raanhoitopiirien  toiminnan 

tehokkuutta, ja siinä Kanta
Häme  menestyi  erinomai‐
sesti ollen kokonaisarviossa 
ensimmäisellä sijalla yhdes‐
sä Pirkanmaan kanssa.

En  aloittanut  tietoisesti 
tätä kirjoitusta koronavirus‐
teemalla. Asia on kuitenkin 
tärkeä, ja kaikki tarvittavat 
toimenpiteet  on  toteutettu 
myös Ypäjällä. Viimeksi pi‐
detty kunnanhallituksen ko‐
kous  pidettiin  kylläkin 
kunnanvirastolla,  mutta 
”turvaetäisyyksin” valtuus‐
tosalissa.
Edelleen onkin  tärkeätä, 

että  me  kaikki  kuntalaiset 
noudatamme kulloinkin voi‐
massa  olevia  ohjeita. Vau‐
rioilta  emme  voi  säästyä. 
Eniten ne kohdistuvat kaik‐
keen yritystoimintaan, voi‐
makkaimmin  palveluiden 
tuotantoon. Tosiasia on, että 
mitkään tukitoimet eivät tuo 
menetettyjä tuloeuroja takai‐
sin yrittäjille, vaikka ne hel‐
pottavat pahimman yli.
On huomattava myös, et‐

tä  palkansaajia  voi  joutua 

lomautetuiksi ja siten alhai‐
semmille  ansioille.  Kaikki 
tämä vaikuttaa suoraan kun‐
tamme  verotuloihin  ja  ky‐
kyyn  vastata  kuntana 
velvoitteistamme. Olemme 
siis kaikki samassa venees‐
sä,  vaikka  pysyisimmekin 
terveinä.
Mutta, kun tässäkin muis‐

tamme olevamme yhteisellä 
asialla, selviämme kyllä. Ja 
kuten viimeviikkoisen HS:n 
Puheenaiheet palstalla kir‐
joittanut erikoislääkäri Han‐
nu  Kokki  totesi,  on 
kaikkien, etenkin iäkkäiden 
ihmisten, tärkeätä noudattaa 
liikuntasuosituksia.  Meillä 
on  kaikilla  tilaa  liikkua  il‐
man koronatartuntariskiä!

Ja  vielä  hyviä  uutisia: 
Salla Koskela on menneellä‐
kin  kaudella  menestynyt 
hiihtosuunnistuksessa  saa‐
vuttaen SMhopeaa ja EM
joukkuepronssia  maalis‐
kuussa. Onnittelut!

Lehdessä ilmenevät tiedot koronaviruspandemiasta ovat lehden taittopäivän, 23.3., aikaista tietoa. Huomioithan, että 
ajantasainen  tieto  on  voinut  muuttua.  Terveyden  ja  hyvinvoinnin  laitos  julkaisee  tiedotteita  verkkosivuillaan. 
Valtioneuvoston verkkosivuilta löytyy ajantasainen tieto muun muassa valmiuslain mukaisista toimista.

Seuraathan uutisointi ja toimit, kuten kansalaisia velvoitetaan toimimaan.
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Ypäjän kunnan avoin päiväkerho Haavissa jää 

tauolle viikosta 12 läh en. Ilmoitamme 

toiminnan jatkumisesta myöhemmin.

Hyvää kevään odotusta! Terkuin Aulikki

AVOIN PERHEKERHO 
HAAVISSA
JÄÄ TAUOLLE!

Ypäjän kunnan kesätyö ja kesätyöllistäjien tuki

KUNNAN KESÄTYÖT
Ypäjän kunta tarjoaa kesätyötä vuosina 1999−2004 syntyneille koululaisil‐
le, opiskelijoille ja muille työtä vailla oleville nuorille varhaiskasvatuksessa, 
kirjastossa, puhtaus‐ ja ruokapalveluissa sekä kunnan teknisellä toimella. 
Kesätyöpes n pituus on kaksi tai neljä viikkoa ja palkka on työehtosopimuk‐
sen mukainen. Etusijalla ovat nuoret, jotka eivät aiemmin ole olleet kunnan 
kesätöissä. Työpaikan saamisen ehtona on, 
• e ei nuori saa tai hänellä ei ole mahdollisuu a saada työvoimaministe‐
riön työ ömyyskorvausta tai muuta avustusta
• e ä nuori ei ole saanut kunnan tukemaa kesätyötä yritykseltä, yhteisöltä 
tai yksityiseltä henkilöltä.

Ypäjän kunta tarjoaa nuorille myös mahdollisuuden kehi ää työelämäval‐
miuksiaan kuten oman osaamisen tunnistamista ja työhakemuksen laadin‐
tataitoja. Kesätyönhakijan tulee laa a avoin hakemus ja palau aa se 
täytetyn hakulomakkeen kanssa. Puolet kesätöistä jaetaan hakemusten pe‐
rusteella ja loput puolet kunnan kesätöistä arvotaan.

Avoimessa hakemuksessa katsotaan etenkin kesätyönhakijan mo vaa ota 
ja perusteluita siihen, miksi kesätöitä hakee. Avoimessa hakemuksessa kan‐
na aa esimerkiksi kertoa, mitä toivoisi kesätyökokemuksestaan saavan. Li‐
säksi kanna aa mainita, miten mahdollinen kesätyöpaikka tukisi omia 
tulevaisuuden suunnitelmia. Avoin hakemus palautetaan yhdessä hakulo‐
makkeen kanssa.

Hakulomakkeen voi hakea Ypäjän kunnan internet‐sivuilta  tai kunnanviras‐
ton info‐pisteestä. Hakulomake ja avoin hakemus palautetaan kunnanviras‐
toon 14.4.2020 klo 15.00 mennessä. Osoite on Ypäjän kunta, Per ulan e 
20, 32100 Ypäjä. Hakuajan jälkeen palaute uja hakemuksia ei huomioida. 
Valituille kesätyöntekijöille ilmoitetaan henkilökohtaises  huh kuussa 2020.

Kesätyöpaikan hakuohjeet
1. Täytä lomake selvällä käsialalla. Lomakkeita on saatavilla kunnan inter‐
net‐sivuilla ja kunnanviraston info‐pisteellä.
2. Laadi avoin hakemus ja täytä hakulomake.
3. Allekirjoita lomake. Toimita hakulomake ja avoin hakemus Ypäjän kun‐
taan: Per ulan e 20, 32100 Ypäjä.

KUNNAN TUKI KESÄTYÖLLISTÄJILLE
Ypäjän kunta tukee yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä nuorten työllistämises‐
sä kesän 2020 aikana. Tukea myönnetään yhteensä 21 ensimmäiseksi ilmoi‐
tetun nuoren työllistämiseen hakemusten saapumisjärjestyksessä:
• työnantaja, joka järjestää työpaikkoja vuosina 1999−2004 syntyneille ypä‐
jäläisille koululaisille ja opiskelijoille tai muille työtä vailla oleville nuorille
• 50 % palkkakustannuksista, kuitenkin enintään 300 € työlliste yä nuorta 
kohden
• työllistäminen toteutuu touko‐elokuun välisenä aikana
Lisäksi työllistämisen tulee täy ää seuraavat ehdot:
• Nuoren ko paikan tulee olla Ypäjän kunta.
• Tuki on vaihtoehtoinen kunnan järjestämille työpaikoille, eli jos nuori on 
saanut työtä jostain kunnan toimipisteestä, hänen työllistämisestään ei mak‐
seta em. tukea.
• Avustusta ei makseta sellaisen nuoren työllistämisestä, jolla on mahdol‐
lisuus saada tai joka jo saa työvoimaministeriön työ ömyyskorvausta tai 
muuta avustusta.
• Työssäolojakson tulee olla vähintään yhden kuukauden pituinen ja yhtä‐
jaksoinen.
• Tarjotun työn ja työehtojen tulee olla nuorista työntekijöistä annetun lain 
mukaisia.
• Työnantaja huoleh i omalla kustannuksellaan tarvi avista vakuutuksista.
• Tuki maksetaan työsuhteen pää ymisen jälkeen työnantajan pankki lille 
hyväksy äviä palkkatosi eita tai niiden kopioita vastaan.
Työnantajan tulee ilmoi aa kunnalle nuoren työllistämisestä internet‐sivuil‐
ta  tai kunnanviraston info‐pisteestä saatavalla lomakkeella jo ennen työ‐
suhteen alkamista viimeistään 15.5.2020 klo 15.00 mennessä sekä 
viivytyksi ä työsuhteen pääty yä. Ilmoituksen tekeminen on edellytykse‐
nä avustuksensaamiselle.

Varhaiskasvatuspaikkojen
 hakeminen toimintakaudelle 

20202021
Kunnallista  varhaiskasvatuspaikkaa  voi  ha‐
kea ympäri vuoden. Hakemus on kuitenkin 
jätettävä neljä kuukautta ennen hoidon tar‐
peen alkamista.

Kiireellisissä  tapauksissa  työn  tai  opiskelun 
alkamisen vuoksi, jolloin hoidon tarpeen al‐
kamisajankohta ei ole ennakoitavissa, on ha‐
kemus  jätettävä  viimeistään  kaksi  viikkoa 
ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. 

Elokuussa  2020  hoidon  aloittavien  hoito‐
paikkahaku sekä mahdollisten hoitopaikka‐
muutosten  hakeminen  on  alkanut. 
Hakemuksen hoitopaikkaan tai muutoshake‐
muksen voi tulostaa kunnan nettisivuilta tai 
noutaa kunnanvirastosta. 

Tiedustelut 
varhaiskasvatusjohtajalta: 050 574 7744

YKSITYISTEIDEN AVUSTUS
HAKEMUKSET

Yksityisteiden kunnossapitokustannusten avus‐

tushakemukset on jäte ävä 26.5.2020 men‐

nessä, os. Ypäjän kunta, Per ulan e 20, 32100 

Ypäjä, taikka kunta@ypaja.fi. 

Avustuksen ehtona on, e ä  ekunta on järjes‐

täytynyt ja  ekuntaa ja yksityis etä koskevat 

ajantasaiset  edot ovat yksityis erekisterissä 

(YTL 50 §)

Hakemuslomakkeita on saatavana kunnanviras‐

ton palvelupisteestä ja kunnan verkkosivuilta 

(palvelut – lomakkeet – yksityisteiden avustus‐

hakemus). 

Lisä etoja antaa tekninen johtaja, p. 0500 

801914.

Ypäjällä 20.3.2020 

Tekninen lautakunta

www.ypaja.fi



TOIMINTAA HUHTIKUUSSA

Su 5.4. klo 10. Palmusunnuntain sanakirkko

To 9.4. klo 18. Kiirastorstain sanakirkko

Pe 10.4. klo 10. Pitkäperjantain sanakirkko

Su 12.4. klo 10. Pääsiäispäivän sanakirkko

Ma 13.4. klo 10. 2.Pääsiäispäivän sanakirkko kirkossa

Su 19.4. klo 10. Sanakirkko ”parven alla”

Su 26.4. klo 10. Sanakirkko (Kansallinen veteraanipäivä)

Nämä toimitetaan ilman läsnä olevaa seurakuntaa ja video on 
nähtävillä Ypäjän seurakunnan facebook ‐sivuilla pian toimituksen 
jälkeen.

YPÄJÄN SEURAKUNNAN NUORTEN 
KESÄTYÖPAIKAT

Ypäjän hautausmaalle otetaan kesätyöntekijäksi kaksi (2) nuorta, ty ö ja poika, kum‐

pikin yhdeksi (1) kuukaudeksi kesä‐heinäkuun välisenä aikana.

 Palkka on työehtosopimuksen mukainen. 

Nuorten kesätyö on tarkoite u vuosina 1999‐2004 syntyneille ypäjäläisille koululai‐

sille, opiskelijoille ja muille työtä vailla oleville nuorille. Työpaikan saamisen ehtona 

on, e ä nuoren ko paikka on Ypäjän kunta.       

Kirjalliset hakemukset viimeistään 20.4.2020 sähköpos tse ypaja.srk@evl.fi 

Valinta suoritetaan arpomalla. Valituille ilmoitetaan valinnasta viikolla 18. 

Lisä etoja voi kysyä sähköpos tse ypaja.srk@evl.fi.

SEURAKUNNAN 
TIEDOTE

Jumalanpalveluksia pidetään ilman läs‐

nä olevaa seurakuntaa. Pyrimme lai a‐

maan sunnuntaisen sanakirkon klo 12 

mennessä Ypäjän seurakunnan face‐

book sivuille.

Viikkotoimintamme:

Seurakunnan viikkotoiminta on tauolla 

pääsiäisen loppuun. Ilmoitamme jatkos‐

ta ja päivitämme käytäntöjämme ajan‐

kohtaisten ohjeistusten perusteella. 

Seuraa ne sivujamme ja facebookia. 

Virastomme:

Virastomme palvelee vain puhelimitse. 

Viraston puhelinnumero 02 767 3108

Ma, ke ja to klo 9‐12

Hautaukset:

Hautauksissa noudatamme anne ua 

ohjeistusta 10 hengen  laisuuksista.

Kasteet:

Pienellä joukolla niissäkin ollaan. Kaste‐

laisuuden voi vaikka videoida. 

Ota yhteyttä:

Seurakunnan työntekijät ovat tavoite a‐

vissa puhelimitse ja sähköpos lla kes‐

kusteluavuksi.

Kirkkoherra, Vesa Parikka 

040 804 9251

Kan ori, Kaija Saukkola 

040 146 5274

Sun o, Tuomas Tanner 

050 560 3368

Diakoni, Katriina Laiho 

040 553 6362

Nuorisotyönohjaaja, Elina de Jong 

040 148 4108

etunimi.sukunimi@evl.fi

Taivaan Isän siunausta kaikille, 

rohkaiskaa toisianne.

Kirkko  auki  sunnuntaisin  sanakirkkojen 

jälkeen klo 10.45‐ sielunhoitoa varten.

Pääsiäiskirkkoon ei pääse tänä vuonna mutta

ovi Ylösnousseen matkaan on auki. 

Jeesuksen ylösnousemus

1 Sapa n pääty yä, viikon ensimmäisen päivän koi aessa, tulivat Magdalan Maria ja se 

toinen Maria katsomaan hautaa. 

2 Äkkiä maa alkoi vavahdella ja järistä, sillä Herran enkeli laskeutui taivaasta. Hän tuli 

haudalle, vieri  kiven pois ja istuutui sille.

3 Hän oli hohtava kuin salama ja hänen vaa eensa olivat valkeat kuin lumi.

4 Var jat pelästyivät häntä niin, e ä alkoivat vapista ja kaatuivat maahan kuin kuolleet.

5 Enkeli kääntyi naisten puoleen ja sanoi: "Älkää te pelätkö. Minä  edän, e ä te etsi e 

ris innauli ua Jeesusta.

6 Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista, niin kuin itse sanoi. Tulkaa katsomaan, tuossa on 

paikka, jossa hän makasi. 

7 Menkää kiirees  sanomaan hänen opetuslapsilleen: 'Hän on noussut kuolleista. Hän menee 

teidän edellänne Galileaan, siellä te näe e hänet.' Tämä oli minun sanomani teille." 

8 Naiset läh vät he  haudalta, yhtaikaa peloissaan ja riemuissaan, ja riensivät viemään sanaa 

Jeesuksen opetuslapsille.

(Ma euksen evankeliumi 28:1‐8)

Siunatkoon kolmiyhteinen Jumala Pääsiäisen ajan.

Vesa Parikka, kirkkoherra
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Pohtiessani, mistä kir‐
joittaisin  tähän  leh‐

teen, aloin miettiä menneitä 
kuukausia Ypäjällä. Olen ol‐
lut täällä diakoniatyössä hei‐
näkuun  puolivälistä  ja 
näihin kuukausiin on mah‐
tunut toinen toistaan erikoi‐
sempia työtehtäviä.
Meillä  luterilaisessa kir‐

kossa diakonian rooli on ka‐
ritatiivinen,  eli  perustuu 
ihmisten auttamiseen ja tu‐
kemiseen esimerkiksi talou‐
dellisten  haasteiden  ja 
elämän  kriisien  keskellä. 
Tämä on se kuva, joka suu‐
rimmalla osalla ihmisillä on 
diakoniasta ja se on toki jo 
vuosikymmenet ollut luteri‐
laisen diakonian perusta. Ja 
juuri  se  tekee  ammatistani 
ainutlaatuisen.
Monissa muissa perintei‐

sissä kirkoissa diakonit ovat 
nimittäin miehiä  ja  heidän 
roolinsa on melkein pelkäs‐
tään liturginen. Esimerkiksi 
ortodoksikirkossa  diakoni 
on ensimmäinen pappeuden 
aste.  Diakonin  tehtävä  on 
osallistua palvelukseen pa‐
pin tai piispan johdolla esi‐
merkiksi  johdattamalla 
kirkkokansaa yhteiseen ru‐
koukseen,  lukemalla pyhiä 
tekstejä  ja  huolehtimalla 
palveluksen arvokkuudesta 
kiinnittämällä kirkkokansan 
huomion  oikeisiin  asioihin 

oikeaan aikaan.
Diakonit  myös  auttavat 

pappeja ja piispoja toimitta‐
maan sakramentteja, muttei‐
vät  saa  sitä  itsenäisesti 
tehdä.  Diakoni  voidaan 
myös vihkiä johonkin erityi‐
seen tehtävään, esimerkiksi 
nuorisotyöhön.
Katolisessa kirkossa dia‐

konin  rooli  on  pääosin  sa‐
manlainen. Papiksi voidaan 
vihkiä vasta diakonian vih‐
kimyksen jälkeen. Diakonit 
toimivat piispan alaisuudes‐
sa ja heidän työhönsä liittyy 
liturgia,  sana  ja  lähimmäi‐
senrakkauden tehtävä. Dia‐
koni voi myös  esimerkiksi 
saarnata ja kastaa lapsia. 
Uskonpuhdistuksen  jäl‐

keen katolilaisesta erosivat 
protestanttiset  kirkot,  esi‐
merkiksi  luterilainen  ja 
anglikaanikirkko.  Jälkim‐
mäinen on teologisessa mie‐
lessä  jäänyt  lähemmäs 
katolilaista  kirkkoa.  Myös 
heillä pappisvirka on kolmi‐
säikeinen  ja diakonin rooli 
on liturginen.
Diakoni saa edellä maini‐

tuista kirkoista poiketen kui‐
tenkin  olla  myös  nainen. 
Lisäksi  anglikaanikirkko 
tunnustaa myös minut dia‐
koniksi, vaikka koulutus ja 
työtehtävät ovat erilaisia. Jos 
siis  sinne  päätyisin  töihin, 
minua ei vihittäisi uudelleen.

Meillä  luterilaisessakin 
kirkossa  diakoniatyönteki‐
jöiden  rooli  jumalanpalve‐
luselämässä  on  muuttunut 
viime vuosina, siitäkin huo‐
limatta,  että  kysymyksessä 
on maallikkovirka. Yleisesti 
ottaen luterilaisten diakonia‐
työntekijöiden  liturginen 
rooli  on  ollut  heikko,  jopa 
olematon.  Pikkuhiljaa  sitä 
on alettu vahvistaa esimer‐
kiksi stolan avulla. Tähänkin 
seurakuntaan  ne  hankittiin 
vähän aikaa sitten ja äsket‐
täin sain ensimmäisen ker‐
ran  pukea  virallisen  stolan 
alban päälle.
Tätä seurakuntaa palvel‐

lessani  olen  päässyt  myös 
tekemään jotain melkolailla 
ainutlaatuista,  joka  liittää 
minut muihin suuriin kristil‐
lisiin  kirkkoihin  ja  niiden 
diakonien katkeamattomaan 
ketjuun. Diakoniatyöntekijä 

on nimittäin jo jonkin aikaa 
saanut  toimittaa sanajuma‐
lanpalveluksen kirkkoherran 
luvalla.  Harva  seurakunta 
kuitenkaan  hyödyntää  tätä 
mahdollisuutta,  mutta  on‐
neksi Ypäjä on poikkeus.
Sanajumalanpalveluksen 

toimittaminen on ollut itsel‐
leni  suuri kunniatehtävä  ja 
nöyränä olen sen Jumalan ja 
seurakunnan edessä tehnyt. 
Se on tuonut työhöni uuden‐
laisia  haasteita  ja  mielen‐
kiintoa.  Elämäni  on  toki 
vapaampaa kuin esimerkiksi 
katolilaisten  diakonien  ja 
olen  sukupuolestani  huoli‐
matta saanut kulkea sen kut‐
sumuksen tietä, jonka olen 
omakseni kokenut. Liturgi‐
set tehtävät vievät kuitenkin 
minua  lähemmäs sitä kirk‐
koa,  jossa  meidänkin  juu‐
remme ovat.
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Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN 
FORSSAAN

TORSTAINA 16.4.2020
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 mu‐
kaan Forssan keskustaan.

Ilmoittautuminen asiointimatkalle:

Taksi Tuomas Sirén, puh. 040 7575 833

Korona‐tilanteen muuttuminen voi estää kuljetuksen 

järjestämisen. Huomioidaan myös muut ajantasaiset varo‐

ohjeet, niin asiakkaina kuin palveluntuottajina. Kiitos!

SEURAKUNNAN PÄIVÄKERHOON 
ILMOITTAUTUMINEN

Syksyn 2020 kerhoryhmien järjestelyjen vuoksi tarvitsemme 
ilmoi autumiskaavakkeet 28.05.2020 mennessä.

Päiväkerhoon pääsevät 3‐5‐vuo aat lapset. Tänä vuonna 3 
vuo a täy ävät voivat aloi aa syksyllä kerhojen alkaessa.
Jo kerhoa käyviltä rii ää sanallinen ilmoitus päiväkerhoon, 

ellei  edot ole muu uneet. Päiväkerhotoiminta on 
maksutonta.

Lisä etoja päiväkerhosta laila.moisander@evl.fi tai puh: 040‐
8049252/ Laila Moisander maanantai‐torstai klo 9‐15.

Ilmoi autumiskaavakkeita löytyy seurakunnan ko sivuilta, 
kirkkoherran virastosta ja päiväkerhosta.

”Jos joku tahtoo olla minun palvelijani, 
seuratkoon minua.”
Katriina Laiho, diakoni
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Suomen hallituksen 16.3.2020 koronaviruksen leviämisen es‐
tämiseksi tekemien linjausten täytäntöönpano Ypäjän kun‐
nassa.
Ypäjän kunnassa seurataan tarkas  viranomaisten ja sidos‐
ryhmiemme ohjeistuksia ja  edo eita. Tiedotamme korona‐
virus lanteesta kunnan verkkosivuilla ja sosiaalisen median 
kanavissa.
Kunta on perustanut koronavirus lanteen vuoksi valmiusryh‐
män. Valmiusryhmässä on eduste una organisaa on eri toi‐
mintojen vastuuhenkilöt. Valmiusryhmä seuraa  lanne a 
päivi äin. Linjaukset ovat voimassa 18.3.–13.4.2020 välisenä 
aikana ellei myöhemmin muuta ilmoiteta. Kunnan valmius‐
ryhmä on 17.3. käynyt läpi maan hallituksen päätökset ja sen 
perusteella linjannut vaikutukset Ypäjällä.
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen  edotuskanavana toimii 
Pedanent‐portaali ja perusopetuksen Wilma‐portaali. Henki‐
lökuntaamme  edotamme sähköpos n kau a.
FSHKY:n  ikäihmisten palveluohjaus, neuvontapiste Wiisari p. 
03 4191 6148 arkisin klo 8.00 – 14.00.

Kunnan asiakkaita, joilla on hengitys eoireita ja/tai, jotka 
ovat oleskelleet viimeisen 14 vrk:n aikana ulkomailla, oh‐
jeistetaan ystävällises  olemaan saapuma a kunnanvi‐
rastolle.

Kunnan muut linjaukset 17.3.2020:
Koulut ja päiväkoti

• Yhtenäiskoulu suljetaan ke 18.3. Opetusta järjestetään val‐
oneuvoston päätöksen mukaises  osalle 1.‐3. luokkien op‐

pilaista lähiopetuksena ja kaikille muille etäopetuksena.
• Päiväko  ja esiopetus toiminnassa.

Hygienia ja taudin ennaltaehkäisy
• Kunnan asiakkaita, joilla on hengitys eoireita ja/tai, jotka 
ovat oleskelleet viimeisen 14 vrk:n aikana ulkomailla, ohjeis‐
tetaan olemaan saapuma a kunnanvirastolle.
• Asiakkaiden toivotaan siirtävän asioin nsa mahdollisuuk‐
sien mukaan puhelimeen ja muihin sähköisiin kanaviin.
• Ohjeistamme työntekijöitämme hygieniakäytännöistä ja 
teemme työjärjestelyihin lii yviä toimenpiteitä.
• Palvelukeskuksen ruokala suljetaan ulkopuolisilta ruokaili‐
joilta 23.3.2020 alkaen.
• Siivouksessa noudatamme THL:n ohjeistusta.

Muut toimet
• yli 10 hengen kokous lavaraukset kunnan  loihin peruute‐
taan.
• kirjasto on sulje u.
• työpaja Vieteri on sulje u.
• nuoriso la Haavi on sulje u.
• kerhot on peruute u.
• mahdollisuuksien mukaan henkilöstömme siirtyy etätyös‐
kentelyyn.

Ravintolat ja kaupat
• Villa Emilia – lounas mahdollista saada ko inkuljetuksella 
laamalla puhelimitse 045‐3569209/ Minna. Paikan päällä 

voi myös ruokailla. Päivitetyt aukioloajat villaemilia.fi
• Karrinpuomi – Kaikki ruokalistalta olevat ruuat voi  lata etu‐
käteen puhelimitse ja noutaa ko in 02‐7673142. Ruokalistat 
ja aukioloajat karrinpuomi.net
• Hevosopiston Oppilasruokala – auki toistaiseksi VAIN He‐
vosopiston henkilökunnalle.
• Palikkalan SEO‐ auki klo 7.30‐14.00. Facebookista päivitetyt 
ruokalistat ja lisä edot. Puh. 02‐4846266.
• Ypäjän Kahvila Kebab & Pitseria – auki normaalis . Ruoka‐
kuljetukset mahdollista, maksu ainoastaan käteisellä. Puh. 02‐
7673306.
• SALE – poikkeuksellises  auki ma‐la klo 7 läh en. Lisä edot 
puhelimitse 044‐7130597/ Sale Ypäjä.

Pankki ja Apteekki
• Ypäjän Osuuspankki toimii normaalis  aukioloaikojen mu‐
kaises . Kassapalvelut ma‐pe 9‐12. Ajanvarauksella ke ja to 
19 as . Osuuspankki toivoo kuitenkin siirtymään mahdolli‐
suuksien mukaan sähköisiin palveluihin. Lisä etoa: 0100 
0500/ asiakaspalvelu.
• Ypäjän Apteekki toimii normaaliaukioloaikoina arkisin 9‐17 
ja la 9‐14.
Ikäihmisten lääkkeet pyydetään noutamaan heidän puoles‐
taan. Toisen henkilön puolesta asioidessa ota mukaan po ‐
laan Kela‐kor  ja  eto noude avista lääkkeistä. Puolesta 
asioinnin sähköisen valtuutuksen voi tehdä Suomi.fi ‐palve‐
lussa.
Itsehoitoon tarkoite uja kipu‐ ja kuumelääkkeitä toimitetaan 
toistaiseksi vain yksi pakkaus asiakasta kohden.
Ota yhteys puhelimitse sopiaksesi lääkkeiden toimitustavas‐
ta, jos apteekkiasioin  ei muuten ole mahdollista. 
Puh. (02) 767 3150, s‐pos : ypajanapteekki@apteekit.net, 
www.facebook.com/ypajanapteekki

Varhaiskasvatusmaksut
Maanantain 16.3. ja  istain 17.3. osalta varhaiskasvatusmak‐
su lapsen poissaolon ajalta jätetään perimä ä ilman ilmoi‐
tusta. Val oneuvoston ase aman poikkeus lan 18.3.–
13.4.2020 aikana hoitomaksuja ei peritä niiltä, jotka vapaa‐
ehtoises  pitävät lapset kotona ja ilmoi avat siitä hoitopaik‐
kaa. Poikkeus lan jatkuessa päätös pysyy voimassa.
Koululaisten iltapäivätoiminnan kuukausimaksu puolitetaan 
ajalta 18.3.–13.4.2020. Asiakkaan sopimuksesta riippuen 
maksu on siis 17,50 tai 32,50 euroa/ kuukausi. Poikkeus lan 
jatkuessa päätöstä tarkistetaan tarvi aessa.

Järjestelyt poikkeustilan aikana

LoimiHämeen Jätehuolto Oy
Tärkeitä tietoja asukkaalle:

∙ Seuraa ohjeistusta ja palveluiden saatavuus lanne a 
verkko‐osoi eessa: www.lhj.fi. Päivitämme verkkosivulle 

etoa mm. mahdollisista jäteasemien  lapäisestä 
sulkemisesta, uusista laji eluohjeista sekä LHJ Group‐
konsernin erikoispalveluiden poikkeus lanteista.

∙ Jä eenkuljetuksen osalta neuvomme asukkaita olemaan 
yhteydessä suoraan omaan jä eenkuljetusyritykseen

Toimintaohjeita asukkaille
∙ laji ele nenäliinat ja lautasliinat sekajä eisiin, ei 

biojä eisiin.
∙ Sairastuneiden jä eet on kerä ävä omaan roskakoriin, joka 
on päällyste y pussilla. Täy ynyt roskapussi suljetaan  iviis  
ja viedään sekajäteas aan. Sairastuneiden roskakorit pitää 

tyhjentää päivi äin.
∙ Sulje roskapussit hyvin joko ris in sitomalla tai teippaamalla 

ennen niiden viemistä sekajäteas aan.
∙ Mikäli jäteas an tyhjennyksissä tulee katkoksia, pakkaa 
jä eet  iviis  ja säilö ne  laan, jossa niistä ei ole hai aa 
terveydelle ja jossa esimerkiksi hai aeläimet eivät pääse 

levi ämään jä eitä.
∙ Sekajäte ä syntyy vähemmän, kun pakkausmateriaalit 
lajitellaan tehokkaas  ja pakataan  iviis . Jä eitä ei pidä 

jä ää miehi ämä ömille jä een vastaano opaikoille, mikäli 
jäteas at ovat täynnä.
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YPÄJÄN
KIRJASTO

Hossin e 2, 32100 Ypäjä

Puh. 044‐4352006

ypajan.kirjasto@ypaja.fi

www.ypaja.fi 

www.lounakirjastot.fi

Kurkista kirjaston arkeen myös 

Facebookissa ja Instagramissa 

@ypajankirjasto

KIRJASTO ON SULJETTU

Val oneuvoston linjausten 

mukaises  17.3.‐13.4.2020 

koronaepidemian vuoksi

Forssan seudun hyvin
vointikuntayhtymä

Koronavirukseen lii yvät yhteydenotot: 
puhelinnumero arkisin klo 15.30 as  03 
4191 2010 ja klo 15.30 jälkeen ja viikon‐
loppuisin 03 4191 3000.
Kun olet soi anut terveysasemalle tai 
päivystykseen, on tärkeää pysytellä koto‐
na, kunnes sinuun otetaan yhtey ä ja 
saat puhelimitse ohjeet.
Valtakunnallinen neuvontanumero p. 
029 553 5535
Neuvontapuhelin on käytössä arkisin klo 
8‐21 ja lauantaisin klo 9‐15. Numerosta 
saa yleistä  etoa koronaviruksesta.

Terveydenhuolto
Forssan sairaalan polikliinisen kirurgian 
(poki) yksikössä on peru u kaikki paikal‐
lispuudutuksessa tehtävät leikkaukset, 
verisuonitau en poliklinikan ja osa sil‐
mätau en poliklinikan toiminnasta 16.3.‐
13.4.2020 väliseltä ajalta.

Laboratorio
Gynekologisten joukkoseulontakutsujen 
lähe äminen katkaistaan väliaikaises . 
Toistaiseksi sairaalan laboratoriossa ote‐
taan jo kutsun saaneiden joukkopapa‐
näy eitä ajanvarauksella.
Vuodeosastot, laboratorio ja ympäristö‐
terveydenhuolto toimivat normaalis . 
Vuodeosastoille on vierailukielto 
17.3.2020 alkaen. Poikkeuksena ovat 
krii ses  sairaiden oiree omat läheiset 
ja saa ohoidossa olevien läheiset.  
Poliklinikoiden toiminta on supiste ua. 
Lähtökohta on, e ä jos asiakkaalle ei ole 
ilmoite u käyn ajan peruuntumisesta, 
vara u aika on voimassa ja toteutuu.

Suun terveydenhuolto
haluaa suojella po laita ja henkilökuntaa 
koronavirukselta. Pyydämme sinua peru‐
maan kiiree ömän hammashoitoaikasi 
mikäli sinulla on akuu  hengitys einfek‐

o, tai kuulut riskiryhmään. Ulkomaan 
matkalta palaavia pyydämme perumaan 
kiiree ömät hoitoaikansa, jos hoitoaika 
on 14 vrk sisällä matkalta paluusta.

Kuntoutus
Kaikki ryhmät on peru u. Yli 70‐vuo ail‐
le ei vastaano oaikoja. Hoidetaan puhe‐
linneuvontana tai/ja siirretään ajat 
tulevaisuuteen.

Perhepalvelut
Perheneuvola ja puheterapeu t palvele‐
vat asiakkaita normaalis  niin pitkään 
kuin se on mahdollista. Tapaamiset pai‐
kan päällä perhekeskuksessa edelly ä‐
vät, e ä asiakkailla ei ole 
hengitys einfek on oireita. Työntekijät 
soi avat asiakkaille ennen tapaamista ja 
varmistavat, e ä he ovat terveitä. Tar‐
vi aessa työtä jatketaan hyödyntäen 
etäyhteyksiä.
Perhesosiaalityön ja lastensuojelun asia‐
kastapaamisissa on siirry y pääsääntöi‐
ses  etäyhteyksien käy öön. Työntekijät 
ovat yhteydessä asiakkaisiin tapaamisten 
järjestelyihin lii yvissä asioissa. Väl ä‐
mä ömissä  lanteissa myös tapaamiset 
toteutetaan.

Neuvolatoiminta
Terveydenhoitajat soi avat tarkastuksiin 
tuleville perheille perheen tau lantees‐
ta. Jos yhdelläkään perheenjäsenellä ei 
hengitys einfek on oireita ole, lapsi voi 
tarkastukseen tulla.
Muussa tapauksessa tarkastuksen ilmoi‐
tetaan siirtyvän myöhempään ajankoh‐
taan, joka ei ole vielä  edossa. 
Raskaana olevien ja vauvojen ensimmäi‐
set tarkastukset pyritään järjestämään. 
Aikuisneuvolassa yli 70 vuo aisiin asiak‐
kaisiin terveydenhoitaja o aa puhelimit‐
se yhtey ä ennen vastaano oa ja 
hoidetaan tarkastus / neuvonta puheli‐
mitse. Asiat, joiden hoitaminen ei puhe‐
limitse onnistu, siirtyvät tulevaisuuteen.

Sama ohje koskee myös alle 70‐vuo ai‐
ta, mu a he voivat tarvi aessa tulla vas‐
taanotolle jos neuvontaa ei jostakin 
oleellisesta syystä voi siirtää.
Oppilashuollon palveluista  edotetaan 
oppilaita ja huoltajia Wilman kau a. Op‐
pilashuollon työntekijät ovat yhteydessä 
asiakkaisiinsa puhelimitse ja heihin saa 
myös yhteyden puhelimitse.
Asiakkaat voivat olla yhteydessä lapsi‐
perheiden sosiaalihuollon palveluoh‐
jaukseen arkisin klo 9‐15 välisenä aikana 
numeroon 040 648 5604.
Kiireellisissä lastensuojeluasioissa tulee 
olla yhteydessä arkisin klo 8‐16 välisenä 
aikana numeroon 050 5726077 ja muina 
aikoina 03 621 7100

Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityössä, nuorten palveluissa, 
työllisyydenhoidossa, vammaispalvelu‐
jen sosiaalityössä ja kehitysvammahuol‐
lon palveluohjauksessa 
asiakastapaamisissa on siirry y pääsään‐
töises  etäyhteyksien käy öön. Työnte‐
kijät tavoi aa puhelimitse. 
Väl ämä ömissä  lanteissa myös tapaa‐
miset toteutetaan. Vain väl ämä ömät 
ko käynnit tehdään.

Sovittelutoimisto
Sovi elutapaamiset peru u 13.4.2020 
saakka, amma henkilöstön tavoi aa 
puhelimitse p.040 674 0607/040 674 
0667 ja sähköpos tse sovi elu@fshky.fi.

Vammaispalvelut
Kehitysvammahuollon tuetussa ja ohja‐
tussa asumisessa tehdään vain väl ä‐
mä ömät ko käynnit. 
Kehitysvammahuollon perhehoito on 
keskeyte y.
Kehitysvammahuollon päivätoiminta on 
keskeyte y 17.3. alkaen, lasten  lapäis‐
hoidon ja aikuisten intervallihoidon uu‐
det alkavat varaukset on peruute u 
13.3. alkaen.

Koronavirustartuntaa epäilevän ei tule lähteä terveyskeskukseen, vaan soittaa 
ensin oireistaan. Kuva: Katriina Reijonen
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Halpa henki‐
vakuutus jaossa
Kyösti Lehtola

Maanantaina 9 joulukuuta 2019 Rahtareiden Turun 
tiimi jakoi heijastimia Perttulan koulussa 1.4. luo‐

kan ja esikoulun oppilaille maanantaisen päivänavauksen 
yhteydessä. Turun tiimin puolesta heijastimia oli jakamassa 
Vainion Matti. Matti kuljettaa Ypäjällä koululaisia kouluun 
ja kotiin aina ensimmäisestä luokasta yhdeksänteen luok‐
kaan saakka.
”Olen jakanut jokaiselle oppilaalle, jota kuljetan, heijasti‐

men. Oppilaat ovat niin tummissa vaatteissa, ettei heitä tah‐
do näkyä pimeään aikaan”, Matti  toteaa ja  jatkaa, ”olisi 
hienoa jos oppilaille järjestettäisiin heijastintempaus, että he 
näkisivät ja havaitsisivat autosta katsoen, kuinka tärkeä ja 
halpa henkivakuutus heijastin on, kun muut näkevät heidät 
pimeällä.”
Oppilaat saivat valita kolmesta kiiltävästä heijastimesta 

mieleisensä.
”Olisipa hienoa, jos saataisiin talkooväkeä toteuttamaan 

tuollainen heijastintempaus. Eivätkö ihmiset kehtaa pitää 
heijastinta?” Matti ihmettelee ja toteaa: ”Heijastin vilkkuu ja 
näkyy jo kaukaa.”
Pidetäänhän heijastimia muiden ja ennen kaikkea oman 

itsemme turvallisuuden takia.

Kuvat: Kyösti Lehtola

YpäJännää tulee kesällä 2020!
Vaikka kulunut talvi on ollut sateista marraskuuta 

toisensa perään, on kesä lähempänä kuin äkkiä arvaisi‐
kaan! Sen kunniaksi Ypäjän kunta, Musiikkiteatteri ja 
muut paikalliset toimijat ovat päättäneet yhdistää voi‐
mansa kaikkien aikojen ypäjäläisen kesätapahtuman 
synnyttämiseksi. Kyseessä on tietenkin YpäJännää – 
tapahtuma joka tuo Ypäjälle säpinää!
Mikäli olosuhteet vain sallivat, on Ypäjän Musiikki‐

teatterin alueella 4. – 5. heinäkuuta tapahtuma täynnä 
hauskaa puuhaa koko perheelle! Tarkoituksena on luo‐
da markkinahenkinen tapahtuma, jossa voit nauttia 
ypäjäläisistä palveluista, mukavasta tekemisestä ja hy‐
västä seurasta. Musiikkiteatterilla on näytökset mo‐
lempina päivinä klo 16.
Tapahtumaan on jo ilmoittautuneet mukaan seuraa‐

vat yritykset: Laatu Ansku, Pikku Annen Savi, Kau‐
neushuone  Tuija,  Kulttuuri  Puomi,  Karrinpuomi, 
Fysioterapeutti Satu Vaarula, Loimijoki Golf, Paijan 
Maatilamajoitus  ja Team Satulasepät. Viikonloppu 
kannattaa pistää jo nyt kalenteriin, vaikka kerromme‐
kin tapahtuman ohjelmasta tarkemmin vasta hieman 
lähempänä oikeaa ajankohtaa!
Mikäli sinun yrityksesi, yhdistyksesi tai harrastus‐

ryhmäsi haluaa tulla mukaan toteuttamaan tätä mahta‐
vaa tapahtumaa, ota yhteyttä huhtikuun aikana Eeva 
Lehtoseen (eeva.lehtonen@ypaja.fi). Voit tulla mu‐
kaan esittelemään tuotteitasi, esittelemään toimintaasi 
tai vaikkapa pitämään hauskaa toimintapistettä. Teh‐
dään yhdessä omaleimainen ypäjäläinen kesäviikon‐
loppu!
Ypäjännää – uskallatko osallistua?
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Talvisodan muistopäivä
PirjoMaarit Hellman
Olemme tänään 13.3.2020 kokoontuneet viettämään muistohetkeä talvisodan päättymisen 80vuotispäivän merkeissä. 

Sota kesti 105 päivää.
Nuoremman polven mielestä saattaa tuntua, että viime sodista on kulunut jo pitkä aika. Ne, talvisota mukaan lukien, 

ovat kuitenkin melko lailla lähihistoriaa. Vaikka itse en ole sotaaikana elänyt, niin vanhempani ovat ja isänikin oli 
kolmen sodan veteraani, kun mukaan lasketaan Lapin sota.
Maamme itsenäisyyden säilyminen on maksanut kovan hinnan ja vaatinut sodanajan sukupolvilta raskaita uhrauksia, 

joiden äärellä me jälkeen syntyneet voimme vain nöyrän kiitollisina hiljentyä. Sotaan lähtijöiltä ei kysytty kuka haluaa 
lähteä; tehty sotilasvala velvoitti. Osa lähtijöistä ei palannut koskaan, siitä ovat muistona hautarivistöt sekä muistomerkki 
tämänkin pitäjän kirkkomaalla. 
Talvisodassa kaatui n. 21 000, katosi 1.400 ja haavoittui n. 43 500 suomalaista, lisäksi henkisesti vammautuneita ja 

mieleltään rikkoutuneita laskematon määrä. Lähes 430 000 karjalaista eli n. 12 % maan väkiluvusta menetti kotinsa.
Historiassa tunnetaan käsite ”talvisodan henki”, joka oli vahvasti läsnä näinä koettelemusten aikoina ja myötävaikutti 

pienen  maan  selviytymiseen.  Talvisodan  aikainen  kansallinen  yhtenäisyyden  tahtotila  oli  sotien  välisen  ajan 
yhteiskunnallisen kehityksen seurausta. Hengen loi yhteiskunnan sisäinen voima. Tätä sisäistä tahtotilaa ja yhtenäisyyttä 
tarvitaan edelleen nykypäivän ja tulevaisuuden haasteisiin.

80 vuotta sitten
Vesa Parikka, kirkkoherra
Perjantaina 13.3.2020 kokoonnuttiin kirkon pihalla muistohetkeen talvisodan päättymisen johdosta. Kirkkoon sisälle 

piti mennä mutta ohjeiden mukaan jäätiin ulos. Vielä silloin ei ollut rajoitettu osallistujamäärää kymmeneen. Siinä 
viimassa sitä oltiin ja vähän hytistiinkin, vaikkei sitä voinut verrata siihen, mitä oli ollut talvella 193940. Paikalla meitä 
oli kaikkiaan runsaat 60, mukana ysiluokka opettajineen. 
Kaikkiaan on Ypäjän sankarihaudoissa 49 kaatuneen nimet. Osa heistä on siunattu kentälle jääneinä ja osa muualle. He 

antoivat henkensä ja siitä syystä me olemme saaneet elää rauhassa maamme kenties parasta aikaa.
Illalla sytytettiin 105 kynttilää sankarivainajien muistomerkille.
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Olemme kaikki uuden, yllättävän ja jopa pelottavan tilan‐
teen edessä. Tämän kirjeen tarkoitus on valaa uskoa siihen, 
että yhdessä tulemme selviämään tästä koko maailmaa kos‐
kevasta koronavirusepidemian aiheuttamasta kriisistä.
Valtioneuvoston ja Ypäjän kunnan tavoitteena on suojata 

erityisesti yli 70vuotiaat henkilöt koronavirustartunnalta. 
Ikäihmisillä on selkeästi nuoria ihmisiä suurempi riski saada 
taudista vakavia, sairaalahoitoa vaativia oireita.
Toimintaohjeena yli 70vuotiaat velvoitetaan pysymään 

erillään lähikontakteista muiden ihmisten kanssa mahdolli‐
suuksien mukaan eli karanteenia vastaavissa olosuhteissa.
Valtioneuvosto kehottaa kaikkia yli 70vuotiaita välttä‐

mään lähikontakteja ja liikkumista kodin ulkopuolella, kos‐
ka ne lisäävät tartuntariskiä. Mikäli on välttämätöntä käydä 
itse kaupassa, apteekissa tai terveyskeskuksessa tai muutoin 
asioida, se olisi hyvä tehdä silloin, kun muita asiakkaita on 
liikkeellä vähän. Etäisyyttä muihin ihmisiin on pidettävä vä‐
hintään metrin verran.
Muutoinkin on pyrittävä välttämään altistumisen riskiä li‐

sääviä tilanteita. Tehostetusta käsihygieniasta on tärkeää 
huolehtia. Nämä ohjeet ovat valtioneuvoston ohjeistuksen 
mukaisesti voimassa 13.4.2020 asti. Tiedotamme kunnan in‐
ternetsivuilla ja seuraavassa Ypäjäläisessä, mikäli epidemia 
pitkittyy ja valtioneuvostolta tulee uutta ohjeistusta.
Vaikka teidän nyt tulee välttää lähikontakteja ja ette voi 

kokoontua ystävienne tai perheenne kanssa, muistattehan 

silti pitää yhteyttä ystäviinne ja omaisiinne esimerkiksi pu‐
helimella. Voitte esimerkiksi muodostaa soittorinkejä omais‐
tenne ja ystävienne kesken. Näin saatte puhuttua läheistenne 
kanssa ja voitte jakaa sydäntänne painavia asioita. Hädän 
hetkellä ystävien ja läheisten tuki on tärkeää.
Muistattehan huolehtia myös riittävästä liikunnasta koto‐

nakin mahdollisuuksien mukaan. Esimerkiksi tuolijumppa 
on hyvää liikuntaa  tuolista nousu ylös seisomaan ilman kä‐
sien tukea 10 kertaa päivässä. Tämä yksinkertainen harjoitus 
ylläpitää jalkojenne toimintakykyä.
Mikäli tarvitsette ohjausta ja neuvontaa muissa kuin ter‐

veyteen liittyvissä asioissa, voitte olla yhteydessä Forssan 
seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäihmisten palveluoh‐
jaukseen. Neuvontapiste Wiisarin  puhelinnumero on 03 
4191 6148. Voitte soittaa neuvontapisteeseen arkisin klo 8
14. Voitte myös jättää viestin, niin neuvontapisteestä soite‐
taan teille takaisin.
Selviämme tästä yhdessä  autetaan mahdollisuuksien 

mukaan apua tarvitsevia. Vastikään vietimme Suomen 100
vuotisjuhlaa, jonka teemana oli Yhdessä ja olemme varmoja, 
että selviämme tästäkin koettelemuksesta yhdessä. Presi‐
denttimme Sauli Niinistön sanoin – otetaan fyysistä etäi‐
syyttä, mutta henkistä läheisyyttä.

Ypäjän kunta

Arvoisa Ypäjän kunnan asukas
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Eläkeliitto Ypäjän yhdistys
Korona teki tepposet. Kaikki kokoukset sekä retket on peru u 
toukokuun loppuun saakka.

JHL Ypäjän osasto nro 729
Kevätkokous  keskiviikkona  15.4.2020  klo  18.00  Veteraanitu‐
valla. Sääntöjen määräämät ja muut mahdolliset asiat. Terve‐
tuloa! Hallitus

Keskustan Ypäjän kunnallisjärjestö ry
Sääntömääräinen  vuosikokous  pidetään  Veteraanituvalla 
maanantaina 11.5.2020 klo 18:00. Seuraamme Val oneuvos‐
ton antamia ohjeita koronavirus lanteen johdosta. Mikäli ko‐
kousajankohta  vaa i muutoksia,  ilmoitamme  siitä  toukokuun 
Ypäjäläisessä. 

Kuusjoenkulman kyläyhdistys
15‐17‐vuo as; hae Kesäduuni OP:n piikkiin  ‐töihin Kuusjoen‐
kulman  kyläyhdistykselle.  Uimakouluapulaiseksi  tai  remon ‐
hommiin/kesäsauna  lämmi äjäksi.  Kyselyt  ja  hakemukset 
susa.romu@gmail.com tai 0503369107 19.4.2020 mennessä.

Kyläyhdistys seuraa korona lanne a ja  edo aa myöhemmin 
kesän tapahtumista.

Lehtolan tiekunta
Lehtolan en  vuosikokous  pidetään  Raimo Monosella,  Lehto‐
lan e  150,  perjantaina  17.4.2020  alkaen  klo  18.00.  Käsitel‐
lään  sääntöjen  määräämät  asiat.  Koollekutsuja  hoitokunnan 
pj. Tuomo Mäkeläinen

MLL Ypäjän yhdistys
Uimakoulu Piilikankaalla 13.‐24.7., mikäli  kerhojen pitäminen 
on  silloin  taas mahdollista. Uimakouluun  järjestetään  jälleen 
kyyditys  keskustasta  Piilikankaalle  ja  takaisin. Ope ajana  toi‐
mii  Satu  Laiho.  Tarkemmat  edot  tulevat  lähempänä, mu a 
varaa aika jo kalenteriin! 

SPR Ypäjän osasto
Haavin aamukahvit ja seniorikaveritoiminta tauolla toistaisek‐
si. Lisä etoja puh. 050 363 0508 tai 050 370 6867.

Suomelan yksityistie
Suomelan yksityis en vuosikokous Laineella 16.04. klo 18.30. 
Hoitokunta.

Ypäjän Eteläinen Maamiesseura ry
Osoi eessa  www.ypajanetlmaamiesseura.fi  on  kysely  lan‐
noi eenlevi men  hankinnasta.  Käy  vastaamassa  kyselyyn  ja 
osallistu arvontaan!

Kasvinsuojeluruiskun  testaus  22.05.  kello  9.00  alkaen  Ypäjän 
Eteläisen  Maamiesseuran  laji elijalla  (Uo lan e,  Ypäjä). 
Ajanvaraukset  etukäteen  Mikko  Knuu lalta  (0400‐741  099). 
Hyödynnä  vielä  5  vuoden  katsastusjakso  (jatkossa  3  vuo a). 
Tarkemmat ohjeet: www.ypajanetlmaamiesseura.fi

Ypäjänkylän Kyläyhdistys
Seuraintalon  tapahtumat  kevä ori,  pääsiäisvalkeet  ja  vappu‐
lounas on peruute u.

Kevätkokous pidetään myöhemmin  ilmoite avana ajankohta‐
na.

Ypäjän Yllätys ry
Liikuntavuorot  toistaiseksi  tauolla,  muutoksista  edotetaan 
Ypäjän Yllätys‐facebook sivuilla sekä www.ypajanyllatys.fi

Ypäjän Yllätys palkkaa kaksi 15‐17v. kesätyöntekijää. Hakijoille 
katsotaan  eduksi  kokemus  ohjaaja‐  ja  liikuntaosaamisessa. 
Tiedustelut  ja  vapaamuotoiset  hakemukset  viim.  14.04.2020 
mennessä liikuntavastaava@ypajanyllatys.fi tai 045 664 9221.

Yhdistystoiminta
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SPR Ypäjän osasto
antaa resurssiensa mukaan 
apua pyytäjille. SPR Ypäjän 

osasto odo aa 
yhteydeno oja numeroissa 
050 363 0508 ja 050 370 

6867.
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Kunnanjohtajan tervehdys
Tatu Ujula, kunnanjohtaja

Uuteen kuntaan muuttaminen on 
jännittävä  kokemus.  Uusia 

paikkoja, ihmisiä ja kokemuksia. Silti 
Ypäjälle muuttaminen oli samaan ai‐
kaan tuttu juttu. Tunsin olevani kotona. 
Tässä tervehdyksessä kerron, millaises‐
ta taustasta tulen ja mikä olen miehiä‐
ni. 
Olen Tatu Ujula, Ypäjän uusi kun‐

nanjohtaja ja tuore ypäjäläinen. Tausta‐
ni  on  VarsinaisSuomen  kanapitäjä 
Laitilassa. Leikkimielisesti voi siis sa‐
noa, että vaihdoin muuton myötä siipi‐
karjan hevosiin.
Olen tottunut maaseutumaiseen elä‐

mänmenoon,  jossa  luonto,  ihmiset  ja 
eläimet ovat sulassa sovussa toistensa 
kanssa. Lapsuudessa metsä alkoi heti 
kotitalon takaa. Lähin hevosaitaus si‐
jaitsi 100 metrin päässä. Opin varhain 
arvostamaan yhteisöllisyyttä: kaikista 
ja kaikesta pidetään huolta. 
Lapsuuden  ja  nuoruuden  jälkeen 

siirryin opiskelemaan tehdaskaupunki 
Tampereelle. Opiskelin tuotantotalou‐
den diplomiinsinööriksi Hervannassa. 
Tutustuin  erilaisiin  kulttuureihin  ja 
huomasin, että myös minulla on juuret. 
Opinnoissani painottuivat johtaminen, 
(työ)hyvinvoinnin kehittäminen sekä 
viestintä.
Kurssit  olivat  kiinnostavia,  mutta 

kaipasin lisää inhimillistä kosketuspin‐
taa. Tämän takia hain ja pääsin opiske‐
lemaan  sosiaalityötä  Tampereen 
yliopistoon. Tutkinnot täydensivät toi‐
siaan. Tampereen yliopiston kunta ja 
aluejohtamisen opinnot tarjosivat poh‐
jan kunnallisiin johtotehtäviin. Niistä 
olin jo ehtinyt innostua lukiossa. 
Tutkinnot tulivat valmiiksi. Ei tullut 

miehestä tamperelaista. Oli aika siirtyä 
työelämään. Olen aina ollut kova teke‐
mään töitä. Opiskeluaikoina työskente‐
lin niin sanomalehdessä, kunnalla kuin 
erilaisissa yrityksissä. Ikäihmisten pa‐
rissa ehdin tehdä vapaaehtoistyötä.
Aloitin valmistuttuani sosiaalityön‐

tekijänä kohdaten vanhuksia ja vam‐
maisia,  joista  siirryin  lapsiperheiden 
pariin. Työnteko  sujui  ja  ura  urkeni. 
Minut valittiin Kustavin sosiaalijohta‐
jaksi. Jotain kuitenkin puuttui. Pitkäai‐
kainen  haave  toteutui,  kun  minut 
valittiin Ypäjän kunnanjohtajaksi. Kun‐
nanjohtajana haluan työskennellä en‐
nen  kaikkea  teitä  ypäjäläisiä  varten. 
Pikaisiin tapaamisiin ja tutustumisiin!
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Helmikuun  15.  päivä 
järjestettiin  Pertun‐

kaaren urheilualueella Ihan 
Pihalla tapahtuma. Järjeste‐
lyistä vastasi kunnan vapaa
aikapalveluiden  lisäksi 
Kulttuuri Puomi, MLL, Loi‐
maan Latu, Suomen Karva‐
kaverit,  Intersport  Forssa, 
Heporannan  Päiväkoti,  Jo‐
kioisten  Koetus  juniorit, 
Ypäjän Yllätys sekä Karrin‐
puomi.
Edes  hiukan  ikävämpi 

talvikeli ei haitannut urheita 
ulkoilupäivän  osallistujia, 
haasteellisiin  toimintoihin 
lähdettiin  kokeilumielellä 
mukaan. Erilaisia toiminta‐
pisteitä riitti sekä ulkona että 
sisällä  ja  lumen  puutteen 
vuoksi lumiukot olivat tällä 
kertaa sisätiloissa. Päiväkoti 

Heporannan lapset olivat ra‐
kentaneet upeita lumiukko‐
pisteitä,  oli  lumipallon 
heittämistä  lumiukon  suu‐
hun ja porkkananenän kiin‐
nittämistä.
Salissa sai myös osallis‐

tua tanssilliseen jumppatuo‐
kioon. MLL vastasi yleisön 
välitankkauksesta  tarjoa‐
malla puffetin herkkuja.

Pihalla pääsi mm. kokei‐
lemaan fatbikella ajamista ja 
laavulle  pururataa  pitkin 
matkaavat  saivat  pähkäillä 
rasteja,  joissa  oli  luontoon 
liittyviä  tehtäviä  ja  kysy‐
myksiä.  Laavulla  pääsikin 
itse paistamaan omat mak‐
karat.  Myös  kaverikoirat 
olivat paikalla rapsuteltava‐
na. 

Tapahtuman huipentuma 
oli  kuitenkin Ypäjän Disc‐
Golf  Parkradan  avajaiset. 
Haastekilpailuun lähti neljä 
radan eri väylää sponsoroi‐
nutta joukkuetta.

Ennen kilpailun käynnis‐
tämistä kaikki saivat asian‐
tuntevaa opastusta paikalle 
saapuneelta Eemeli Koukil‐
ta,  joka  näytti  kädestä  pi‐
täen  tekniikat  kiekkojen 
heittoon. Eemeli kuvaili uu‐
den  radan  olevan mukava, 
aloittelijaystävällinen kent‐
tä, josta on karsittu ylimää‐
räiset  esteet  pois  edestä. 
Kokeneempikin  harrastaja 
pääsee silti harjoittelemaan 
lähipeliä.
Kilpailun  johtajan  Kari 

Vahaniityn  johtamana  siir‐
ryttiin kilpailun aloituspai‐
kalle  ja  joukkueet pääsivät 
aloittamaan radan kiertämi‐
sen.
Varsinaisten kisaajien li‐

säksi radalle lähti muutama 
muukin  lajin  harrastaja  ja 
kokeilija. Nuorin heistä oli 
4vuotias,  joka ei ollut en‐
simmäistä kertaa kiekkojen 
kanssa liikkeellä. Haastekil‐
pailun joukkueissa oli mu‐
kana  jo hyvinkin kokeneita 
lajin harrastajia sekä aivan 
vastaalkajia.

Tulokset menivät lopulta 
tiukille  heittomäärien  rat‐
kaistessa  tiimijärjestyksen. 
Voittajajoukkueeksi heittivät 
itsensä Annantien Puttaajat, 
johon  kuuluivat  Susanne 
Paija,  Tuukka  Taalikka  ja 
Marko Taalikka. Toinen sija 
meni Ypäjäläisetjoukkueel‐
le: Oiva Siren, Kalle Seppä‐
nen, Eeli Reittonen ja Niklas 
Ruusiala. Kolmanneksi heit‐
tivät  Team  Paija:  Mikael, 
Hannu  ja  Päivi  Paija,  Ola 
Heikkilä  ja  neljänneksi 
Team Alanko: Anne, Matti ja 
Kalle Alanko.

Helmikuussa oltiin Ihan pihalla
Kuvat ja teksti Eeva Lehtonen


