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Vapaana 180m2
toimitila Ypäjän keskus
tassa Lepolantie 2.
Sopii liike laksi
tai toimisto laksi.
0443434838/Liljeström
sunmarianne@luukku.com

Ypäjäläinen nuori, kiinnostaako vaikuttaminen?
Katso sivu 7!
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Yhteisellä asialla

Kunnanjohtajan tervehdys
Tatu Ujula, kunnanjohtaja

K

evät on löytänyt tiensä
Ypäjälle. Ilmat lämpe‐
nevät ja säät kohenevat päivä
päivältä. Kuntamme lukuisia
hevosia näkee laitumella hir‐
nahtelemassa lajitoveriensa
seurassa. Jäätelöäkin on lupa
syödä. Ypäjäläisellä on siis monta syytä olla iloinen.
Kaikesta huolimatta arkea ei voi vielä elää tavalliseen ta‐
paan. Koronaviruksen takia fyysisiä kokoontumisia on edel‐

leen vältettävä ja turvaväleistä on pidettävä huolta. Kaiken
perustana on kuntalaisten turvallisuus ja hyvinvointi. Yh‐
teisten tapahtumien aika koittaa myöhemmin. Nyt maltetaan
mielemme ja suojataan läheisemme.
Minulla on ollut jo ilo tutustua moneen teistä lukijoista.
Olette ottaneet minut lämpimästi vastaan. Kiitos siitä teille
kaikille. Mikäli kunnanjohtajaarjen seuraaminen kiinnostaa,
olen luonut sitä varten Facebooktilin. Löydät sen hakusa‐
noilla ”kunnanjohtaja Tatu Ujula”. Kirjoitushetkellä viimei‐
sin julkaisuni käsitteli Ypäjän varhaiskasvatuksen lasten
upeaa taidetta. Tule ihmeessä sinäkin seuraamaan!

Tulossa erilainen kesä
Markku Saastamoinen, kunnanhallituksen pj.

T

ulevasta kesästä tulee
Ypäjälläkin aiempiin
kesiin verrattuna hyvinkin
erilainen, kun meille tärkeät
hevos ja kulttuuritapahtu‐
mat jäävät järjestämättä tai
siirtyvät mahdollisesti syk‐
syyn. Tämä näkyy paitsi ky‐
länraittiemme elävyyden
vähenemisenä, myös mo‐
nien palveluiden myynnin
pienenemisenä. Siksi on tär‐
keää, että nyt me kuntalaiset
käytämme oman kuntamme
palveluita, kunhan pidämme
huolta siitä, että olemme ko‐
timme ulkopuolella liik‐
kuessamme terveitä. Samoin
mökeillemme mentäessä
hankimme tarvittavat tavarat

Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän
seurakunnan julkaisema
tiedotuslehti Ypäjän
kunnan asukkaille.
48. vuosikerta
Lehden suurin vastuu
ilmoituksen
julkaisemisessa
sattuneesta virheestä on
ilmoituksen hinta.

täältä, jolloin meidän ei tar‐
vitse olla läheisissä kontak‐
teissa mökkipaikkakuntien
ihmisten kanssa.
Saimme hienosti kunnan
organisaation yhteistoimin‐
nalla järjestettyä etäkoulu‐
laisten ruokatarvikkeiden
jakelun, josta tuli uuden
puhtaus ja ravitsemuspääl‐
likkömme Mia Metsärannan
ensimmäinen arkinen tehtä‐
vä. Nyt seuraavaksi mietittä‐
vänä on lasten ja nuorten
kohdalla aktiviteettien ja oh‐
jelman järjestäminen vii‐
meistään kesäksi, mutta jo
nyt on tärkeätä koettaa kek‐
siä ja kehittää sopivaa toi‐
mintaa heidän terveyden ja

hyvinvoinnin turvaamiseksi.
Kuntamme viime vuoden
tilinpäätös oli ennakoitua
parempi, lähinnä odotettua
suurempien valtionosuuk‐
sien eli valtiolta saadun ra‐
hoituksen johdosta. Se oli
kuitenkin runsaasti alijää‐
mäinen, ja kuntalaista koh‐
den laskettu velkamäärä
kasvoi puolitoistakertaiseksi
edellisvuoteen verrattuna.
Menojen lisäämiseen ei siten
ole mahdollisuuksia. Bud‐
jettimenojen on oltava kont‐
rollissa jatkossakin.
Kuntien talouden hoito on
haasteellista tästä eteenpäin‐
kin. Tilannetta ei paranna
valtion yhä paheneva talous
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ja velkatilanne – velka oli
kasvamassa jo ennen koro‐
naa, eikä työllisyydenkään
kehittyminen ollut kovin va‐
kaalla pohjalla. Asioiden
hoitamiseen ja ennakointiin
kunnassamme on siksi pa‐
neuduttava, vaikka seuraa‐
viin kuntavaaleihin on enää
vajaa vuosi.
Kaikille ypäjäläisille hy‐
vää kevättä ja kesän alkua!
Hoitakaa kuntoanne ja ter‐
veyttänne – kukin parhaaksi
katsomallaan tavalla!
Verkkolehteen on korjattu
velkamäärä asukasta kohden.
Painetussa lehdessä kerrotaan
virheellisesti velan kasvaneen
2,5kertaiseksi.

Etu ja takasivu
0,75 €/pmm + alv
Muu osa lehteä
0,50 €/pmm + alv
ILMOITUSTEN JÄTTÖPÄIVÄ
Seuraava Ypäjäläinen ilmestyy
3.6.2020. Lehteen tarkoite u
aineisto on lähete ävä
sähköpos tse osoi eeseen
ypajalainen@ypaja.ﬁ viimeistään

Jakelukulma Oy

maanantaina 25.5.2020 klo 15.

puh. 050 447 7739

Nro 6/2020 ilmestyy 29.7.2020.
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Vältä asiointia jäteasemilla, jos se on
mahdollista
Immo Sundholm, toimitusjohtaja LoimiHämeen Jätehuolto Oy
Koronavirustilanne on koskettanut
meitä kaikkia kevään aikana. Se on vaa‐
tinut jokaiselta sopeutumista uuteen ti‐
lanteeseen. Tämä on koskettanut myös
jätehuoltoa, joka on määritelty yhdeksi
kriittisistä toimialoista. LoimiHämeen
Jätehuolto Oy on varautunut jätehuollon
toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen
kaikin mahdollisin tavoin. Toimintaky‐
vyn takaaminen ja palvelujen saatavuus
poikkeuksellisena aikana edellyttää kui‐
tenkin sitä, että jätehuollon henkilöstö
pysyy terveenä ja toimintakuntoisena.
Suurin osa kohtaamisista ja mahdol‐
lisista altistumisista virukselle tapahtuu
jätehuollossa jäteasemilla asiointien yh‐
teydessä. LHJ on pitänyt jäteasemat nor‐
maalisti auki sekä ammattiautoilijoille

että pienasiakkaille. Aikainen kevät ja
lisääntynyt vapaaaika kotona ovat kui‐
tenkin aiheuttaneet sen, että asiointien
määrä jäteasemilla ja keskuksissa on
kasvanut pientuojien osalta lähes 40
prosenttia kolmen ensimmäisen kuukau‐
den aikana.
Toivommekin nyt kuntalaisilta sii‐
vous ja remonttitöitä tehdessänne malt‐
tia ja harkintaa ja että siirtäisitte asioin‐
tianne mahdollisuuksien mukaan
eteenpäin pahimman koronavirustilan‐
teen yli. Kohtaamisten määrää saadaan
näin vähennettyä ja jätehuollon toimin‐
takykyä paremmin varmistettua.
Jos kuitenkin asiointi jäteasemilla on
välttämätöntä, kannattaa hyödyntää hil‐
jaisempia aamupäiväaikoja ja touko‐

Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN
FORSSAAN
TORSTAINA 14.5.2020
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
Huomioidaan koronatilanteen ajantasaiset varo‐ohjeet,
niin asiakkaina kuin palveluntuottajina. Kiitos!
Lisätietoja: www.ypaja.ﬁ www.thl.ﬁ

kuussa käynnistyviä lauantaiaukioloja,
jotta kävijäpiikit arkiilloilta saataisiin
loivemmaksi. Pyydämme myös kun‐
nioittamaan jäteasemilla työntekijöi‐
demme ja muiden asiakkaidemme tur‐
vallisuutta ja huolehtimaan riittävistä
suojaetäisyyksistä asioidessanne asemil‐
la.
Muistakaa lajitella jätteet ja käyttää
kierrätysmahdollisuuksia. Jos lajittelu‐
pisteet ovat tilapäisesti täynnä, säilyttä‐
kää jätteet huolellisesti pakattuna koto‐
na, kunnes lajittelupisteillä on taas tilaa.
Kiitos yhteistyöstänne!

Kesä ja heinäkuun yleisötapahtumat
Hevosopistolla on peruttu
Suomen hallituksen linjauksen mukaises yli 500 hengen
tapahtumien järjestämiskielto jatkuu ainakin 31.7.2020 as .
1.6.‐31.7.2020 väliseltä ajalta perutut yleisötapahtumat
Hevosopistolla:
5.‐7.6. Islanninhevosten askellajikilpailu, järj.
Islanninhevoskerho Kra ur
9.6. Ken äratsastuskilpailu, järj. Hämeen Ratsastajat
11‐13.6. Vikellyksen PM, järj. SRL vikellyskomitea
12.‐14.6. Ypäjä GP, järj. Hevosopisto
24.‐28.6. Nordic Bal c Championships – tapahtuma ja
Hankkija Finnderby, järj. Hevosopisto

PAIKALLISTA HOIVAA
Olen Jani Luoto ja yritykseni on Janin ko hoito. Olen
muu anut marraskuussa Ypäjälle. Tarjoan hoivapalveluita,
siivouksia ja asioin palveluja mm. kauppa‐ ja apteekkikäynnit.
Koulutukseltani olen lähihoitaja ja työskennellyt lähihoitajana
fshkyn alueella niin laitoksissa kuin ko hoidossakin.
Tällä hetkellä oman yrityksen lomassa teen yövuoroja
Hoivako Wanhassa Pehtoorissa Minkiöllä. Tämän vuoksi
pystyn hoitamaan oman yritykseni työt, esim aamu‐ja ilta‐
avustukset, pesuissa avustus, lääkkeiden jako, verensokerin
ja verenpaineiden mi aukset ym.
Jos tarvitset/läheisesi tarvitsee kyseisiä palveluja ole
yhteydessä 040 151 7507

OTA YHTEYTTÄ
Seurakunnan työntekijät ovat tavoite a‐

TOIMINTAA TOUKOKUUSSA

vissa puhelimitse ja sähköpos lla kes‐

SU

3.5.

KLO 10.

Sanakirkko

SU

10.5.

KLO 10.

Sanakirkko, Äitienpäivä

SU

17.5.

KLO 10.

Sanakirkko, Kaatuneitten muistopäivä, seppeleet.

TO

21.5.

KLO 10.

Sanakirkko, Helatorstai

SU

24.5. KLO 10.

Sanakirkko

040 146 5274

SU

31.5.

KLO 10.

Sanakirkko, Helluntaipäivä

Sun o, Tuomas Tanner

SU

7.6.

KLO 10.

Sanakirkko

050 560 3368

kusteluavuksi.
Kirkkoherra, Vesa Parikka
040 804 9251
Kan ori, Kaija Saukkola

Diakoni, Katriina Laiho

Jumalanpalvelusten videot voi katsoa Ypäjän seurakunnan Facebook‐
sivuilta ja www.youtube.com kautta.

040 553 6362

Kirkon ovi on auki kirkon jälkeen klo 10.45 sielunhoitoa varten jonkin aikaa.

040 148 4108

Nuorisotyönohjaaja, Elina de Jong

etunimi.sukunimi@evl.ﬁ
Taivaan Isän siunausta kaikille,

Alttarilta nettiin

rohkaiskaa toisianne.

Vesa Parikka, kirkkoherra
Jumalanpalvelukset Ypäjälläkin muuttuivat mutta eivät
loppuneet. Suomi on kuulunut niihin maihin, joissa sen kir‐
kon historian ajan on saanut lähes poikkeuksetta kokoontua
kirkkoon. Ovet ovat olleet auki. Tänä keväänä se tuli kielle‐
tyksi ja muihinkin kirkollisiin tilaisuuksiin hyvin rajoitetuk‐
si.
Pieni kahdeksan hengen työntekijäjoukkomme välillä
muutamalla muulla lisättynä sai nopeasti polkaistua tiimin
videoimaan sanakirkot nettiin. Ensimmäiset maaliskuussa
olivat teknistä opettelua mutta pääsiäisen osalta meni vähän
paremmin, joskin inhimillisiä piirteitä niissäkin on.
hdä
ta on te
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Keijo Leppänen, kirkkoval
tuuston puheenjohtaja:
1. Videoinnin myötä seurakunta
tulee lähelle ja siksi on hyvä ol‐
la mukana tekemässä yhdessä
työntekijöiden kanssa tallentei‐
ta, joita voi myöhemminkin
katsoa.
2. Mukavaa tässä on se, että
voi aloittaa uudestaan, jos joku,
vaikkapa tekniikka, ei pelaa.
3. Hankalaa kohtaa ei ole vielä
mielestäni löytynyt.

Kaija Saukkola, kanttori:
1. Paljon enemmän pitää harjoi‐
tella normaaliin verrattuna
mm. laulua, kun video menee
laajemmalle yleisölle. Sillä nyt
on myös Ypäjän ulkopuolelta
vieraita katselijoita.
2. Mukavuudesta voi sanoa, et‐
tä saa käyttää monipuolisesti
kirkon soittimia, koska ne ri‐
kastuttavat eri jumalanpalve‐
luksia. Sekä itsekin näkee ne
netistä myöhemmin.
3. Nauhoituksen ajankohdan
alkaminen eli pois turha säätö.
Katriina Laiho, diakoni:
1. Se on haastavaa mutta toi‐
saalta antoisaa ja antaa koke‐
muksia, joita ei muuten saisi.
Työmäärä on normaaliin juma‐
lanpalvelukseen verrattuna
suurempi, koska asioita pitää
harjoitella ja niin sanotusti osa‐
ta enemmän ulkoa, koska pa‐

Näyttää siltä, että jotkin sanakirkot ovat saaneet katsojia
enemmän kuin mitä kirkossa olisi voinut olla, vaikka seura‐
kunnan varsinaista kokoontumista tämä ei täytä, koska mah‐
dollisuutta ehtoolliseen ei ole.
Kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen digiloikka ja ehkä
osittain pysyvä. Itse en kameraa vierasta, sillä sehän on oi‐
keastaan tallentava ystävä.
Toistaiseksi koronarajoitteiden aikana jatkamme tallentei‐
den tekemistä joka sunnuntai. Nykyisiä ja uusia tallenteita
on nähtävillä Ypäjän seurakunnan facebooksivuilla sekä
Youtube Ypäjän seurakunta.

periin ei voi turvautua yhtä
paljon.

Elina de Jong, nuorisotyö
nohjaaja:

2. Mukavaa on opetella kame‐
ran edessä työskentelyä sekä
myös toisaalta erilaista tapaa il‐
maista itseään. Haasteellisuus
on toisaalta myös mukavaa,
koska tässä oppii itsestäänkin
uusia puolia. Mukavaa on tuo‐
da myös esille, että pienetkin
seurakunnat pystyvät omilla
resursseillaan hoitamaan juma‐
lanpalvelukset. Ja tietenkin on
mukava tuoda esille myös dia‐
konian viran tätäkin puolta.

1. Videoiden tekeminen on mu‐
kavaa vaihtelua ja oppia tule‐
vaan. Jatkossa toivonkin, että
videomateriaalia voidaan käyt‐
tää lähes yhtä paljon.

3. Haastavinta on se, miten ka‐
meran edessä on ja minne kat‐
son. Olen tottunut
katselemaan ympärilleni mutta
kameran edessä se näyttää
hölmöltä. Myös oman äänen ja
äänenvoimakkuuden kontrol‐
lointi on haaste. Ja tietenkin
se, kun tietää, että tämä leviää
laajemmalle.

2. Niiden tekeminen on ollut
todella hauskaa ja naurua on
riittänyt. Mukavaa piristystä tä‐
hän korona‐aikaan.
3. Haasteina taitaa olla ase‐
mointien löytäminen. Välillä
myös netti ja äänenlaatu on
temppuillut. Nälkä kasvaa syö‐
dessä ja olisi kiva tehdä mah‐
dollisimman hyviä videoita
kaikille.
Edellä mainittujen lisäksi
tallenteita ovat olleet
tekemässä suntio‐opiskelija
Tuomas Tanner, Katja Karisukki
ja muutamat vapaaehtoiset.

Sakastin ikkunasta nähtynä
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Katse kolmeen suuntaan
Vesa Parikka, kirkkoherra
Katson näin huhtikuun lopulla sakastista kolmeen suun‐
taan: Kirkkosaliin, ikäihmisiin kotona tai laitoksessa ja ensi
syksyyn.

1

Kirkkosali on tyhjänä. Yli kuukauteen ei ole kirkkoon
kokoonnuttu. Aivan uusi ja outo tilanne. Sanakirkot
olemme hoitaneet, kiitos nuorten osaavien työntekijöidem‐
me, netin kautta nähtäville. Niiden tekeminen on ollut uutta
ja mielenkiintoista. Vaikuttaa siltä, että seuraajia on ollut
enemmän kuin kirkossa kävijöitä ennen rajoitusten alkua.
Enimmillään yli 500 seuraajaa mutta suurin osa käynneistä
on ollut vain vilkaisuja, vaikkakaan emme tiedä, onko ruu‐
dun ääressä enemmän kuin yksi katsoja. Monilla vanhuksis‐
ta ei ole nettiyhteyttä ja nettikään ei korvaa ehtoollisyhteyttä.
Tätä kaipaamme. Sunnuntain sanakirkon jälkeen kirkon ovi
on auki klo 10.45 jonkin aikaa yksityistä sielunhoitoa ja eh‐
toollista varten.

2

Olemme diakonin kanssa soitelleet joillekin vanhuk‐
sille kuulumisia ja vointia kysyen. Sen havainnon olen
tehnyt, että vanhuksella, ellei hän mieluummin halua olla
ikäihminen, on hyvä olla muutama tuttu, jonka kanssa soit‐
telee. Tämä on sitä hyvää yhteydenpitoa. Ei ole pakko odot‐
taa, että joku soittaa, jos voi itse niin tehdä. Tosin ei
tämäkään jokaisen kohdalla toimi. Tämän itsekin vahvasti
koen päivästä toiseen, kun omaa äitiä en helmikuun jälkeen
ole päässyt näkemään laitoksessa kun on. Puhelinyhteyskin

on vaikeaa, kun toinen ei kunnolla kuule ja vointi vaihtelee.
Pidä siinä sitten yhteyttä, kun hoitajaakaan ei aina voi vaiva‐
ta puhelunvälittäjäksi. Eikä se puhelin pidemmän päälle ikä‐
vää korvaa. Elämme hankalaa aikaa, joten näin etänä äitiä ja
muita vanhuksia siunaten ja yrittäjää myös, joita heitäkin su‐
vussa on.

3

Kesän jälkeen seurakunnan vakituisten työntekijöiden
määrä vähenee kahdeksasta kuuteen eli työntekijä‐
vaihdokset jatkuvat lähes viime vuoden malliin. Talous pa‐
kottaa tähän. Osa tehtävistä ulkoistetaan, kun esimerkiksi
taloutta yhden päivän viikossa hoitaa myös Jokioisten ta‐
louspäällikkö oman toimistosihteerimme kanssa. Syksy tuo
myös erään uuden asian, sillä edessä ovat kirkkoherranvaa‐
lit. Ensi vuoden keväällä tällä paikalla on toinen. Vaalivaih‐
toehtoja on kaksi: joko välittömät vaalit tai välilliset.
Edellinen tarkoittaa sitä, että valinnan tekevät seurakunnan
äänivaltaiset jäsenet ja jälkimmäinen sitä, että valinnan te‐
kee 15henkinen kirkkovaltuusto. Kumpi näistä nyt tulee
eteen, sen jätän teidän lukijoiden mietittäväksi. Viisi vuotta
sitten valinnan teitte te seurakuntalaiset mutta toissa syksynä
seurakuntavaaleissa oli sopuvaalit, koska ehdokkaita oli juu‐
ri se määrä, mikä tarvittiin eli 15. Onpa se niin tai näin, niin
kirkkoherra sanana tulee aina kun mahdollista kirjoittaa pie‐
nellä, sillä meillä on vain yksi Kirkon Herra, jonka varassa
ihmisen elämä loppujen lopuksi aina on.

Niin se aika kuluu
Keijo Leppänen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

T

orstaina armon vuonna 2020 huhtikuun 23. päivä.
Pieni joukko kokoontui Ypäjän seurakuntakodille.
Musiikkia, lahjoja, kukkia, puheita, kahvia ja jätskiä. Kant‐
tori Kaijan sovittamina lauluina saimme kuulla hienoja kap‐
paleita. Siinä olosuhteet tuona torstaiiltapäivänä. Mitä
juhlimme. En tiedä oliko se meille juhlaa, ehkä kahdelle läs‐
nä olevalle henkilölle. Alkoihan heillä oloneuvoksettaren
kiireet.
Vuosikymmenet toisella ja muutama vuosi toisella. Puhun
nyt tässä työvuosista Ypäjän seurakunnan palveluksessa.
Olen saanut seurata luottamushenkilönä heitä seurakunnan
palveluksessa. Haluan kiittää heitä siitä ajasta jonka he ovat
olleet läsnä työkentällä molemmat omalla sektorillaan.
Nyt on aika kertoa, keistä henkilöistä on kyse. Lähes kol‐
me vuosikymmentä on Laila Moisander ollut seurakuntam‐
me palveluksessa. Monet ovat ne lapset jotka ovat saaneet
olla päiväkerhossa Lailatädin oppilaina. Heitä on runsaasti
mahtunut noihin kuluneisiin vuosikymmeniin. Moni jo vart‐
tuneempi nuori on saanut viisaita opetuksia Lailalta. Askar‐
telua, leikkejä, lauluja, hartaita hetkiä sekä sisällä ja ulkona
erilaisia leikkejä ja kilpailuja. Monet hetket kirkossa ja seu‐
rakuntakodilla ovat varmaan jääneet monen mieleen.
Vappu tapahtumat, Pertunpäivät ja monet monet muut ta‐
pahtumat ovat saaneet olla Lailan käden jälkien suorittamina
ja silmien valvomina. Monet pullat ja piirakat ovat pikkulei‐
purien tekemisen kautta siirtyneet herkkuhetkiin. Laila on

ollut monessa mukana, ei aivan yksin onhan hänellä ollut
tietysti eri apulaisia vuosikymmenten aikana. Kesällä kun
kerhot ovat tauolla, Laila on nähty leireillä sekä hautaus‐
maan hoitotyössä. Kukkien, nurmikoiden ja yleisen siistey‐
den hoitajana. Kuten vielä tulevanakin kesänä saamme
varmaan havaita. Siihen saakka ainakin kun eläkepäivät al‐
kavat.
Muutaman vuoden olemme saaneet seurakunnassamme
olla reippaan, tomeran, iloisen ja tarkan talouden ylläpitäjän
näppäinten alla, hänen ollessa kirstunvartijana. Päivi Matti‐
nen on pitänyt hyvässä otteessa meitä luottamushenkilöitä.
Monissa vaiheissa hänellä on ollut ohjaksissa tekemistä, kun
luottamushenkilöt ovat olleet joskus jopa toista mieltä. Se on
ollut todella hyvä seurakunnalle että, taloudenhoitajana on
ollut Päivin kaltainen henkilö. Esim. Seurakuntien yhdisty‐
misneuvotteluissa on ollut monenmoista koukeroa.
Työntekijöiden vaihtuminen, lomautukset ym. ovat kiris‐
täneet seurakuntamme niin henkilö kuin talouspuolen asioi‐
takin. Yhdessä kirkkoherra Vesan kanssa Päivi on selvinnyt
loistavasti kaikissa tehtävissä. ”Talous tarkka, vakaa mark‐
ka” on vanha sanonta. Ja siitä talouspäällikkömme Päivi on
pitänyt tarkan vaarin.
Molemmat henkilöt Laila ja Päivi ovat antaneet ison pa‐
noksen työsarallaan ja koko Ypäjän seurakunnalle. Kiitäm‐
me heidän työstä ja toivotamme heille rentouttavia
eläkepäiviä.
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Jeesus, ristinkuolema, ylösnousemus,
pääsiäisruoho, tiput ja munat
Katriina Laiho, diakoniatyöntekijä

M

iettiessäni mennyttä
talvea, voisin heit‐
tää ilmoille kysymyksen,
oliko sellaista ollenkaan. Ei
ollut säännöllisiä pakkasjak‐
soja, saati sitten lunta. Tun‐
tuu siltä, että ilmojen Herra
päätti hypätä syksystä suo‐
raan kevääseen ja hairahtui
polultaan vain muutamia
kertoja.
Nyt kuitenkin ilmassa on
kevään merkkejä, vaikka sa‐
de ja tuuli ovatkin turhan
säännöllisiä vieraita. Lintu‐
jen laulu, palaavat muutto‐
linnut ja pikkuhiljaa heräävä
luonto kuitenkin muistutta‐
vat meitä luomisesta ja uu‐
desta alusta. Luonto niin
sanotusti syntyy joka kevät
uudelleen ja aina se on yhtä
kaunis ja ihmeellinen ilmiö.
Se on tietyllä tavalla uuden
alun symboli.
Tätä kirjoittaessani elä‐
mämme yhä pääsiäisen ai‐
kaa, vaikka paastonaika,
Jeesuksen elämän viimeiset
hetket ja ylösnousemus
ovatkin jo takanapäin. Ker‐
ran suosittu mies muuttui
epäsuosituksi ja tuomituksi.
Jeesuksen elämä päättyi hä‐
peällisemmällä mahdollisel‐
la tavalla, vaikkei hän
halunnut kenellekään mitään
pahaa.

Pitkäperjantain sanoma
liitetään kuolemaan, eikä sil‐
lä sanalla yleisesti ottaen ole
positiivista merkitystä, vaik‐
kei se joskus voi olla helpo‐
tuskin. Tässä yhteydessä
Jeesuksen ristinkuoleman
voi kuitenkin liittää paitsi
kevääseen, myös pääsiäisen
tunnettuihin symboleihin, eli
pääsiäisruohoon, tipuihin ja
muniin.
Pitkäperjantain sanoma
on surullisesta kontekstis‐
taan huolimatta kuitenkin
pohjimmiltaan iloinen ja
merkityksellinen. Jeesuksen
annettua henkensä kaikki
muuttui, joten se oli pikem‐
minkin kaiken alku, ei suin‐
kaan loppu. Ilman Jeesuksen
ristinkuolemaa me emme
voisi viettää pääsiäistä ja
juhlia
ylösnousemusta.
Meillä ei olisi syntien an‐
teeksiantoa, eikä ikuista elä‐
mää taivaan kodissa. Nämä
edellä mainitsemani sanat
eivät ehkä ole niitä kaikkein
tyypillisimpiä symboleja,
kun ajattelemme pääsiäisen
kristillistä merkitystä, eikä
niitä välttämättä tule edes
ajatelleeksi. Mutta kaikelle
löytyy lopulta looginen seli‐
tys.
Muna on aluksi kokonai‐
nen ja sen kuori on ehjä, mi‐

kä symboloi Jeesuksen
hautaa ja suurta kiveä sen
suulla. Munan kuoren lopul‐
ta rikkoutuessa siitä tulee
tyhjä, aivan kuten Jeesuksen
haudastakin ylösnousemuk‐
sen jälkeen. Pääsiäismunan
koristelun symboliikka liit‐
tyykin juuri uskoon sekä toi‐
voon siitä, että uusi elämä
voittaa lopulta kuoleman.
Myös pääsiäisruoho ku‐
vaa samalla tavalla uuden
alkua. Ilman pääsiäisen ta‐
pahtumia maailmaan ei olisi
tullut uudenlaista rauhaa,
rakkautta ja armoa, eikä ih‐
miskunnan historiaa olisi
kirjoitettu uudestaan. Kristi‐
nusko ei olisi kehittynyt täl‐
laiseksi kuin se on, ellei
Vapahtaja olisi noussut
kuolleista. Juuri tästä asias‐
ta, samoin kuin uuden alusta
ylipäätänsä, pääsiäismuna ja
ruoho meitä muistuttavat.
Pääsiäismuna ja ruoho
ovat ehkä tietyllä tavalla
vielä jotenkin loogisia sym‐
boleja, mutta tiput sen sijai‐
sesti saattavat tuntua jo
kaukaa haetuilta. Pientä lap‐
senmielisyyttä hyväksi käyt‐
täen nekin saa liitettyä
Jeesuksen ristinkuolemaan
ja ylösnousemukseen.
Jeesuksen kuoleman jäl‐
keinen aika oli hänen seu‐

raajilleen hämmennyksen ja
surun aikaa. Ja kun Jeesuk‐
sen ruumis vieläpä yhtäkkiä
hävisi, se ei ainakaan hel‐
pottanut tilannetta. Jeesus
oli toki kertonut, että hän
kuolee, mutta nousee kol‐
mantena päivänä kuolleista.
Surun hetkellä Jeesuksen
ystävät tuskin tulivat kuiten‐
kaan yhdistäneeksi näitä
asioita toisiinsa. Heille ei to‐
dennäköisesti tullut edes
mieleen etsiä tyhjästä hau‐
dasta uutta elämää. Sitä kui‐
tenkin syntyy erikoisina
aikoina ja sellaisiin paikkoi‐
hin, joissa emme uskoisi sitä
olevan ja tästä meitä muis‐
tuttavat tiput.
Kaiken tämänhetkisen se‐
kasorron keskellä voimme
kuitenkin muistaa, että uusi
alku on koittanut jälleen ja
meitä kannattelevat Jeesuk‐
sen rakastavat ja armolliset
käsivarret. Tähän ja ylös‐
nousemuksen riemuun tur‐
vaten, uskoen ja luottaen
voimme jatkaa elämäämme
eteenpäin! ”Kristus nousi
kuolleista, kuolemallaan
kuoleman voitti ja haudoissa
oleville elämän antoi.”
Hyvää kevättä ja Taivaan
Isän runsasta siunausta!

Viimeinen päiväkerhotiedote
Nyt on niin, e ä päiväkerhot on tältä keväältä käyty ja syy on koronaviruspandemian.
Kerhokausi jäi lyhyeksi, mu a toivotaan, e ä virus saadaan taltute ua näillä rajoituk‐
silla.
Syksyn kerhoihin ilmoi autuminen on käynnissä jo kerhoa käyviltä rii ää sanallinen
ilmoitus päiväkerhoon (ellei edot ole muu uneet) tai si en toiselle seurakunnan
työntekijälle.
Uusilta kerholaisilta tarvitaan henkilö etokaavake täyte ynä, joita saa seurakunnan
internet ko sivuilta, päiväkerhosta ja kirkkoherranvirastosta. Kaavakkeet voi palau aa
kerhoon tai kerhon oven vieressä olevaan pos laa kkoon. Toivotaan, e ä koronavi‐
rus pandemia on syksyyn mennessä ohi, niin si en kerhot voivat jatkua normaalis .
Syksyn kerhoista edotetaan tarkemmin elokuun ypäjäläisessä.
Syksyllä päiväkerhoja alkavat ohjamaan diakoni ja nuorisotyönohjaaja. Nykyinen lastenohjaaja siirtyy eläkkeelle kesän aikana.
Lämmin Kiitos Kerho‐Mummeille ajastanne, avustanne ja sylistänne, ole e olleet tärkeitä päiväkerhon lapsille.
Taivaan Isän Siunausta ja hyvää kesää kaikille.
Yhteistyöstä kii äen Laila
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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

Avoimet Kylät verkossa 13.6.2020 tapahtumassa kylät kutsuvat tutustumaan
idyllisiin kylänraitteihin, kyläpolkuihin ja luontokohteisiin omalla ajalla.

Kylät avautuvat verkossa
Hämeen Kylät ry kutsuu mukaan

A

voimet kylät päivä 13. kesäkuuta to‐
teutetaan tänä vuonna koronatilan‐
teen vuoksi turvallisesti verkossa. Avoimet
kylät verkossa päivä on vuoden 2020 suurin
kylätapahtuma.
Valtakunnallisessa verkkotapahtumassa
kylät esittäytyvät verkossa haluamallaan ta‐
valla. Kylät julkaisevat verkossa esimerkiksi
kartan tai videon ulkoilureiteistä ja retkeily‐
kohteista, kuvagallerian vanhoista kuvista,
kyläkolumnin, kylähistoriikin lyhennelmän
tai vaikkapa podcastin kylän elämästä.
Tervetuloa tutustumaan kyliin verkossa ja
erityisesti lähtemään omalla ajalla ulkoile‐
maan kylille!
Hämeen Kylät ry haluaa kannustaa kyliä
tuomaan esille valtakunnallisessa tapahtu‐
massa erityisesti kylien ulkoilumahdolli‐
suuksia. Kylien kohteet julkaistaan
valtakunnallisesti 13.6. verkossa. Jokainen
voi lähteä sitten omalla ajalla löytämään ky‐
lien pienet ja erityiset kohteet kuten luonto‐
polut, kulttuuriympäristöt, idylliset raitit,
uimapaikat, leikkipaikat, laavut, näköalator‐
nit, nähtävyydet.
Tapahtumapäivänä 13.6.2020 avoimetky‐
lat.fisivustolle julkaistaan Suomen kartta,
josta pääsee linkkien avulla tutustumaan ky‐
lien tuottamaan sisältöön. Päivän julkaisuis‐
sa saa mielellään käyttää tunnisteita

#avoimetkylät #hameenkylat
Päivän tavoitteena on näyttää myös ky‐
lien digiosaamista ja sopeutumiskykyä poik‐
keusoloissa.
Hämeen Kylät ry kokoaa KantaHämeen
alueelta kylien tiedot yhteiseen verkkota‐
pahtumaan ja opastaa kylien yhdistyksiä
käytännön toteutuksessa.
– Olemme järjestäneet kylätoimijoille jo
pari verkkokeskustelua Avoimet Kylät ver‐
kossa päivään liittyen. Toistakymmentä ky‐
lää on jo kertoneet ideoitaan, miten voisivat
tuoda esille kyläänsä ja ulkoilumahdolli‐
suuksiaan, iloitsee kyläasiamies Elina Lep‐
pänen.
– Tulemme järjestämään verkkokoulutus‐
ta ja keskusteluja lisää yhteistyössä Suomen
Kylät ry:n kanssa.
Hämeen Kylät ry:n puheenjohtaja Sisko
Savolainen on jo ehtinyt miettiä toteutusta:
– Lopen Vojakkalaan voisimme kutsua
ihmisiä tutustumaan kulttuurihistoriallisesti
arvokkaaseen kylämiljööseen ja ulkoile‐
maan omatoimisesti. Kiintopisteeksi voi ot‐
taa Vojakkalan lavan, sen parkkialueella on
runsaasti tilaa pysäköintiin.
Hämeen Kylät odottaa tapahtumaan koh‐
teita viideltäkymmeneltä kylältä KantaHä‐
meessä. Lisätietoja www.hameenkylat.fi

KIRJASTO ON
SULJETTU
Val oneuvoston linjausten
mukaises 17.3.‐13.5.2020
koronaepidemian vuoksi
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Kukat muuttuivat työstä harrastukseksi
Katriina Reijonen

K

evät tulee koronavi‐
ruksesta huolimatta.
Linnut laulavat kiivaasti
puissa ja luonto vihertää. On
pihatöiden aika.
Jos koronavirustilanne
sen suo, valtakunnallinen
Avoimet puutarhat päivä
järjestetään 5. heinäkuuta.
Tämän vuoden teema on
Yhdessä oppien puutarhas‐
sa. Teema on osuva, sillä
puutarha on jatkuvan oppi‐
misen kenttä. Tämän tietää
yhdeksän vuotta Ypäjällä
asunut Päivi Vahtera.
Vahteralla on vuosien ko‐
kemus kukkien kanssa työs‐
kentelemisestä. Forssassa
Kartanonkadulla sijainneen
Marian Kukan valikoimiin
kuului viherkasveja ja leik‐
kokukkia, mutta yritys pal‐
veli
asiakkaita
myös
puutarhaasioissa.
– Alpo Suhosen piha oli
ihan mieletön. Ja parasta oli
aina se, jos pääsi laittamaan
kiviä.
Vahteran rakkaus kiviin
ei ole laantunut. Viherpeu‐
kalo asuu puolisonsa kanssa
Kurjenmäessä tontilla, jossa

nököttää sympaattinen talo
ja kalliopohjalle rakennettu
piha. Saapui pihalle sitten
kummasta liittymästä tahan‐
sa, tulijaa tervehtii valikoi‐
ma komeita kiviä.
Taloa ja pihamaata on
pikkuhiljaa rakennettu ny‐
kyisten asukkaiden näköi‐
seksi.
– Tämä tuntui kaiken
kaaoksen jälkeen sellaiselta
paikalta, jossa pystyin rau‐
hoittumaan, jossa jokin rau‐
ha
laskeutui
sieluuni,
Vahtera kuvailee.
Kiireiset kukkakauppa‐
vuodet imivät mehut naises‐
ta. Liian kovilla kierroksilla
käyneen koneen meni kuu‐
kausia toipua yrittäjyysvuo‐
sista.
Viime vuosina Vahtera on
harrastellut puutarhurin töitä
Hevosopistolla ja Loimijoki
Golfilla. Golfkenttä oli hä‐
nen mukaansa antoisa paik‐
ka, sillä istutuksista sai
palautetta. Palautteen hän
kokee tärkeämmäksi kuin
työstä maksetun palkan.
Kukkamyyjäsitojan kou‐
lutuksen hankkinut Vahtera

nimeää toisena antoisana
puolena sen tunteen, kun
asetelmia tehdessä palaset
loksahtavat kohdilleen ja
syntyy ahaaelämys. ”Näin
tämä tehdään!”
Päivi Vahtera tietää, että
keväinen puutarha herää
eloon, kun huolehtii riittä‐
västä lannoituksesta. Mutta
ihan ensimmäiseksi täytyy
leikata edellisen kesän kas‐
vustot alas.
– Paikat siistitään ja kal‐
kitaan. Levitin kalkin kaksi
viikkoa sitten, mutta se ei
ole vieläkään myöhäistä.
Hyvin kalkittu maa ottaa ra‐
vinteita paremmin vastaan,
Vahtera neuvoo.
Lannoitteita on monenlai‐
sia. Vahtera suosii kevätlan‐
noitetta, mutta kukintaa
parantavat lannoitteet voivat
tulla myös kyseeseen, jos
haluaa panostaa värilois‐
toon.
Vanhat perennat ovat
Vahteran mieleen. Ne ovat
kestäviä ja lähtevät yleensä
hyvin kasvamaan uudessa
paikassa. Siksi puutarhurin
kannattaakin olla korvat hö‐

röllä, josko tuttavilta liikeni‐
si jaokkeita.
Yksivuotisia kesäkukkia
ostaessa ensimmäiset kukin‐
not kannattaa leikata pois.
Vahtera on ostanut jo pelar‐
gonioita, dalioita ja murat‐
tia, joiden hän antaa
totutella uuteen kotiin omis‐
sa ruukuissaan. Talon pors‐
tuassa on riittävästi valoa,
eikä pakkanen pääse pure‐
maan.
Kukkaammattilainen
vannoo netin ja Arno Kasvin
nimeen. Ennen hän luki pal‐
jon puutarhakirjoja, mutta
internetin myötä tiedonhaku
on nopeutunut ja esimerkki‐
kuvien haku helpottunut.
Jos pihan suunnittelun
aloittaa nollista, ammatti‐
laisten tarjoamia palveluita
ei ole syytä väheksyä.
– Se on valtava homma,
kun alkaa tehdä pihaa. En‐
nen ei ollut puhettakaan, että
ostettaisiin suunnittelua. En‐
simmäinen oma pihani oli
Tammelassa sukulassa, jossa
ei varmaan yksikään asia
onnistunut kerrasta, Vahtera
naurahtaa.

LC Kate siivoaa piittaamattomuuden jäljet
Katriina Reijonen
Lions Club Kate on siivonnut noin 15 vuoden ajan tei‐
den varsia. Siistittävää aluetta on noin 35 kilometrin ver‐
ran, mutta kun ottaa huomioon, että siivoajat kävelevät
molemmat tienpuolet läpi, matkaa kertyy yhteensä 70 ki‐
lometriä.
Siivottavat alueet on jaettu jäsenten kesken. Moni aloit‐
taa urakkansa vasta vapun jälkeen, koska vappuna luontoa
roskataan harmillisen paljon.
– Tienvarsilla on eniten tölkkejä, tupakkaaskeja ja
karkkipapereita. Lisäksi löytyy paljon pikaruokapakkauk‐
sia ja nuuskarasioita. Kuitenkin kaikkea mahdollista löy‐
tyy, autonrenkaita ja jopa patjoja, Heidi Moilanen LC
Katesta kertoo.
Roskien kokonaismäärää ei voi suhteuttaa muutoin
kuin sanomalla, että se on valtava.
– Esimerkiksi liikenneympyrästä Loimaantien risteyk‐
seen noin kilometrin matkalta kertyi neljä jätesäkillistä

roskia. Se kuvastaa mittakaavaa, matka ei ole pitkä.
Pahimmat paikat löytyvät 10tien ja Loimaantien ris‐
teyksen tuntumassa sijaitsevasta levähdyspaikasta, aivan
keskustasta sekä Siittolanmäestä.
Klubilaiset pitävät roskaamista piittaamattomuutena.
Ihan jokainen on kuullut kierrättämisestä ja roskien laitta‐
misesta roskikseen, mutta harva silti haluaisi, että esimer‐
kiksi omalle kotipihalle nakataan roskia. Tienvarsi ei saisi
olla poikkeus.
– Usein myös roskisten ympäristöt ovat pahimmat pai‐
kat, mikä on aika ihmeellistä. Jos seisoo roskiksen vieres‐
sä, miksei roskaa voi laittaa roskikseen?
Siivousurakasta on sovittu Destian kanssa, joka maksaa
yhdistykselle korvauksen tehdystä työstä. Urakan takaraja
on äitienpäivä.
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MISTÄ TIETÄÄ,
ETTÄ ON
KEVÄT?

Päivi Vahtera viettää paljon aikaa pihalla puutarhaa kuokkien. Kevääksi hän antaa
hyvän ohjeen: muista lannoittaa.

Muista hakea luvat
• Jos remon sormet alkavat kesän korvalla syyhytä, on syytä tutustua kunnan rakennuslupa‐
käytäntöihin. Rakennuslupa tarvitaan esimerkiksi, jos rakentaa uuden rakennuksen, laajentaa
olemassa olevaa rakennusta tai tekee merki äviä muutostöitä.
• Tapauskohtainen toimenpidelupa tai toimenpideilmoitus rii ää, jos nikkaroi pienen katok‐
sen, vajan, puuceen tai laiturin. Aitaamisellekin tulee hakea toimenpidelupa.
• Maisematyöluvasta taas on kyse, jos asemakaava‐alueelta kaadetaan puuryhmiä tai tehdään
muita maanrakennustöitä.
• Lupahakemuksia ja lomakkeita saa rakennusvalvonnasta. Kunnan rakennustarkastaja on Rai‐
mo Huotelin ja lupasihteeri Arja Malin. Heidän toimipaikkansa sijaitsee Forssassa, sillä palve‐
lu on hanki u vuoden 2019 alusta lukien Forssan rakennusvalvonnasta.
• Ypäjäläiset ovat aiempina kesinä saaneet nau a Tuula Siltalan johdolla hoidetuista, kauniista
istutuksista. Ypäjän kunnan viherrakennuksesta vastaavaa puutarhuria ei oltu vielä lehden
tekopäivänä vali u. Myöskään kesätyöntekijöistä ei oltu tehty päätöksiä.
• Ma ojen pesu kuuluu kesään. Kunnan matonpesupaikka päiväkodin alapuolella avautuu
kesämmällä ja palvelee maton pesijöitä syksyyn as . Matonpesupaikalle jäi viime kesän jäljiltä
pari ma oa, joita kukaan ei tullut hakemaan. Talven sateiden myötä lienevät hyvin huuhdellut.

Istutuslaatikko sopii hyvin saviseen maahan. Multaa kannattaa lisätä talven
painaumiin. KUVAT: Katriina Reijonen

Vastauksia Ypäjän varhais‐
kasvatuksen 1‐7‐vuo ailta
lapsilta:
37vuotiaat / Päiväkoti
Ei ole lunta, ei ole kuuma.
Koska ei ole kuuma.
Kukat alkaa kukkimaan.
Puissa ei ole leh ä, mu a
niihin alkaa tulemaan.
Leppäkertut tulevat.
Aurinko aina paistaa, lehdet
alkaa kasvaa, sataa taivaal‐
ta hyvää ve ä.
Taivas ei ole koko ajan har‐
maa, nyt se on sininen.
Perhoset lentää, kun ne
kasvaa tulee toukka sen ko‐
teloon ja ne tulee sieltä ko‐
telosta.
Kun, mun reppuun kurkis‐
taa, niin sinne on tullut ke‐
vään ma kan kirja.
Marjat ja sienet alkaa kas‐
vamaan.
Ampiaiset ja mehiläiset tu‐
lee nii en kodista ulos ja
hy ysiäkin tulee.
Linnut tulee pesistä ulos.
Linnut tulee takas lämpi‐
mään.
Punatulkkuja on enemmän
13vuotiaat / Päiväkoti
Näy ää hyvältä
On leppiksiä
Leskenleh ä
Suoja e
15vuotiaat / Perhe
päivähoito
Leskenlehdistä, valkovuo‐
koista, muu olinnuista, ku‐
kista
Jäätelöstä, valoisuudesta,
auringonpaisteesta, tähdis‐
tä.
Hirvistä, puroista.
Lumi sulaa pois.
Kävyt kasvaa kuuseen.
Kevätvaa eista, kellojen
siirrosta, autojen kesären‐
kaista.
Siksi, kun kurjet tulevat tän‐
ne.
Kukat kasvaa.
Ötökät lentää.
Trampoliinilla voi hyppiä.
Vähemmän vaa eita ulko‐
na.
Keväällä voi sili ää pajun‐
kissoja.
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Kestäviä ratkaisuja kuormituksen
hillitsemiseen
K
ohta kevääksi kään‐
tyvä talvi on ollut
mittaustulosten valossa hy‐
vin poikkeuksellinen Loimi‐
joella. Virtaama Loimijoessa
vaihtelee normaaleinakin
vuosina suuresti, koska vir‐
taamaa tasaavia järviä on jo‐
kialueella vähän ja vesi
kulkeutuu valumaalueen te‐
hokkaan ojituksen myötä
vauhdilla pääuomaan.
– Helmikuu oli hyvin
poikkeuksellinen, sillä kos‐
kaan aiemmin ei Loimijoen
fosforin ainevirtaamat ole
olleet tähän aikaan vuodesta
näin suuria, toteaa ympäris‐
töasiantuntija Hanna Alajoki
Kokemäenjoen vesistön ve‐
siensuojeluyhdistyksestä
KVVY Tutkimuksen toteut‐
taman Loimijoen yhteistark‐
kailun tulosten perusteella.
Loimijoen fosforikuormi‐
tus oli lokakuussa 2019 vie‐
lä normaalilla tasolla, mutta
kasvoi loppuvuotta kohden
kaksin tai jopa kolminker‐
taiseksi vuosien 20102018
keskiarvoon nähden. Tam‐
mikuussa 2020 kuormitus
laski loppuvuoden lukemista

selvästi, mutta helmikuussa
kuormitus jälleen kohosi ja
oli keskimääräiseen tasoon
nähden jopa 20kertaista.
Kuormitus kertoo paitsi suu‐
rista virtaamista myös eroo‐
sion ja ravinnehuuhtoumien
suuresta määrästä.
Joulukuun 2019 ja helmi‐
kuun 2020 fosforikuormi‐
tusta Loimijoessa voidaan
pitää poikkeavan suurena
verrattaessa perinteisistä tul‐
vaajankohdista laskettuihin
kuukausikeskiarvoihin. Il‐
mastossa jo tapahtuneista
muutoksista
huolimatta
2010luvulla ei ole todettu
talvea 20192020 vastaavia
ainevirtaamia. On kuitenkin
havaittavissa, että suurim‐
mat ainevirtaamat on 2010
luvulla todettu useimmiten
aivan loppuvuodesta. Perin‐
teinen lumen sulamisvesistä
johtuva kevättulva näyttäisi
edelleen esiintyvän maalis
huhtikuussa, mutta sen rin‐
nalle on tullut toinen vuoden
loppuun ajoittuva tulvahuip‐
pu, joka aiheutuu useimmi‐
ten vesisateista.
KVVY:n Loimijoen ve‐

sienhoidon koordinointi‐
työssä pyritään löytämään
tilanteeseen ratkaisuja yh‐
dessä alueen maanomista‐
jien, kuntien ja muiden
sidosryhmien kanssa. Tal‐
viaikaisen kuormituksen vä‐
hentäminen vaatii ennen
kaikkea totuttujen toiminta‐
tapojen uudelleenarviointia.
Hyvä maanrakenne, jat‐
kuva kasvipeitteisyys ja va‐
lumaaluekohtaisesti
rakennettu vesienhallinta
ovat avaimia kohti kestä‐
vämpää ja satovarmempaa
tuotantoa. Erityisen tärkeää
on lisätä veden pidättymistä
valumaalueelle, jolloin saa‐
daan leikattua pahimpia tul‐
vahuippuja ja veden mukana

kulkeutuvan maaaineksen
ja ravinteiden määrää.
Yhteistyöllä Loimijoki
kuntoon (Loiku) hankkees‐
sa on rakennettu toiminta‐
malli, jossa valumaaluetta
tarkastellaan kokonaisuute‐
na. Lähtökohtana on maano‐
mistajien ja asukkaiden
tarpeet, joiden pohjalta ra‐
kennetaan yhdessä asiantun‐
tijoiden kanssa kunnos
tustoimien kokonaisuus, jol‐
la voidaan lisätä alueen ve‐
den pidätyskykyä, parantaa
veden laatua, vähentää eroo‐
siota ja tulvahaittoja sekä li‐
sätä alueen viihtyisyyttä ja
monimuotoisuutta.
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Ypäjän uusi tievarsikyltti
Loimaan ja Ypäjän rajalle nousee huhtitoukokuussa uu‐
den uusi tienvarsikyltti. Teemaksi nousi tuttu hevosaihe, on‐
han Ypäjä koko Suomen tunnetuin hevospitäjä.
Kunnan viestintätiimi laati toimeksiannon mukaan muu‐
taman erityyppisen ehdotuksen, jotka sitten esiteltiin kunnan
hallituksen kokouksessa. Mainittakoon, että kaikki kuvat
olivat Ypäjältä ja kaikissa kuvissa oli esillä myös suomenhe‐
vonen. Ideana oli lisäksi osallistaa kuntalaisia mukaan suun‐
nitteluun ja ehdotukset laitettiinkin kunnan Facebook
ryhmään äänestystä varten. Ehdotukset esiteltiin myös Loi‐

maan Lehden sivuilla. Äänestys oli huikea menestys – kävi‐
jöitä Facebook sivulla oli yli 7000 ja äänestäjiäkin lähes
2000! Kiitos kaikille oman mielipiteensä esittäneille.
Ylivoimaiseksi ykköseksi ehdotuksista nousi neljän oriin
kuva. Kuvatekstiä toivottiin viilattavan entiseen tuttuun
muotoon, Täyttä laukkaa Ypäjälle. Nyt, kun uusi kyltti saa‐
daan asennettua paikoilleen, voimme kaikki ihastella reip‐
paiden oriiden asennetta ja toivottaa kaikki vierailijat
tervetulleeksi onnellisten ihmisten Ypäjään.

Yhdistystoiminta
Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry
02.06.20 klo 11.00 Hallituksen kokous, kunnantalon valtuus‐
tosali
02.06.20 klo 13.00 Lakisääteinen kevätkokous, kunnantalon
valtuustosali. Käsitellään sääntömääräiset asiat sekä 2019 toi‐
mintakertomus ja lit. Piirin edustaja paikalla. HUOM! Kokous
pidetään jos sallitaan yli 10 hengen kokoontumiset. Tarkista
Forssan Lehdestä toukokuun 15 pv jälkeen.
Eläkeliiton adressit saatavana myös Ypäjän Salesta.
Keskustan Ypäjän kunnallisjärjestö ry
Sääntömääräinen vuosikokous perutaan maanantailta
11.5.2020 klo 18:00. Seuraamme Val oneuvoston antamia
ohjeita koronavirus lanteen johdosta. Ilmoitamme kesä‐hei‐
näkuun Ypäjäläisessä mahdollisuuksien mukaan uuden ko‐
kousajankohdan. Johtokunta.
Kulttuuri Puomi ry
Sääntömääräinen kevätkokous siirtyy syksyyn koronaepide‐
mian vuoksi. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
MLL Ypäjän yhdistys
Rantauimakouluun ilmoi autuminen käynnissä, ks. lehden
kansi.
SPR Ypäjän osasto
Haavin aamukahvit ovat edelleen tauolla toistaiseksi. Seniori‐
kaveri toimii, mu a vain puhelimitse. Lisä etoja puh. 050 363
0508 tai 050 370 6867.

Ypäjänkylän Kyläyhdistys
13.6. Avoimet kylät ‐tapahtuma toteutetaan tänä vuonna
verkossa. Lisä etoja: www.avoimetkylat.ﬁ, tulossa myös
www.ypajankyla.ﬁ.
19.6. Ypäjänkylän juhannusjuhla on peruute u.
Ypäjän Yllätys ry
Liikuntavuorot ovat toistaiseksi tauolla, muutoksista edote‐
taan Ypäjän Yllätys‐facebook sivuilla ja www.ypajanyllatys.ﬁ.

Yhdistystoimija!
Menikö kesä my yyn koronan vuoksi? Potu aa, mu a
samassa veneessä tässä kaikki ollaan.
Nyt, kun kesän riennot ovat odote ua rauhallisemmat, on
hyvä aika kirjoi aa pieni esi ely toiminnastanne ypäjäläisille
lukijoille. Ypäjäläinen julkaisee seuraavassa numerossa
5/2020 ypäjäläisten yhdistysten esi elyitä ja
tapahtumamuistoja.
Jutuissa olisi hauska kuulla mukana olevien ihmisten ääntä
tavalla tai toisella. Kuka on pitkäaikaisin jäsenenne, kuka
sinnikkäin sihteerinne tai paras kahvinkei äjä, oli kyseessä
si en kokous omalla porukalla tai iso yleisötapahtuma?
Valmiit jutut (muista otsikko ja napakka kirjoitusote!)
toimitetaan sähköpos tse ypajalainen@ypaja.ﬁ maanantaihin
25.5.2020 mennessä.
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Kulttuurikohteet tutuiksi
digitarinoiden avulla
A
ndroid ja iOS mobiililaitteille
saatavilla oleva VIKKEpeliso‐
velluspilotti kuljettaa kulttuurimatkaili‐
jaa kohteesta toiseen KantaHämeessä.
Mielenkiintoiset tarinat ja koukuttavat
tehtävät houkuttelevat tutustumaan
alueen kulttuurihelmiin ja ammenta‐
maan lisätietoa KantaHämeen histo‐
riallisesta kulttuurista.
VIKKEsovelluspilottia on kehitetty
samannimisessä EAKRrahoitteisessa
hankkeessa (Euroopan aluekehitysra‐
hasto) Hämeen ammattikorkeakoulun
HAMK Smart tutkimusyksikössä. So‐
velluksen sisällöntuotantoa on tehty
yhteistyössä alueen kulttuurikohteiden
kuten seurakuntien, museoiden, taide‐
gallerioiden ja käsityömyymälöiden
kanssa. Mukana on myös kuntien
omistamia julkisia kohteita kuten lin‐
navuoria ja patsaita.
VIKKE sovelluksen ydin on Kanta
Hämeen alueeseen ja sen historiaan
liittyvät tarinat. Sovelluksessa tulee
olemaan yhteensä 14 päätarinaa, joiden
joukosta käyttäjä voi valita yhden ker‐
rallaan. Päätarinat käsittelevät Kanta
Hämeen tunnettuja teemoja, kuten so‐
tahistoriaa, keskiaikaa, pyhiinvaellusta,
lasia ja Sibeliusta.
Jokainen päätarina tulee sisältämään
lyhyempiä tarinoita eri kulttuurikoh‐
teista. Mielenkiintoiset tarinat kuljetta‐

vat käyttäjää yhteensä 63 eri
kohteeseen. Tarinat kertovat kohteiden
historiaa tai mielenkiintoista tietoa, jo‐
ta ei välttämättä löydä mistään muual‐
ta.
Vaikka tarinat ovat itsessään jo hy‐
vin mielenkiintoisia ja houkuttelevat
vierailemaan kohteissa, on käyttäjän
suoritettava erilaisia tehtäviä päästäk‐
seen etenemään sovelluksessa. Jokai‐
sessa kulttuurikohteessa on tehtävä,
jonka voi suorittaa kohteen pihaalu‐
eella. Osan tehtävistä voi tosin suorit‐
taa vaikkapa kotisohvalla makoillen,
mutta suurimman osan tehtävistä voi
ratkaista vain olemalla paikan päällä.
Joissakin kohteissa on hyödynnetty
AR (augemented reality) toteutuksia.
Esimerkiksi Hämeenlinnan keskustaan
on sovellukseen suunniteltu Taidekä‐
vely. Taidekävelyssä pääsee tutustu‐
maan kaupungin tunnettuihin patsaisiin
ja niiden tarinoihin sekä ratkaisemaan
tehtäviä ARtoteutuksien avulla.
Vaikka kehitystyö on vielä kesken,
voi sovelluksen jo nyt ladata itselleen
ja lähteä tutustumaan kulttuurikohtei‐
siin suomeksi tai englanniksi. Sisältöjä
syötetään sovellukseen huhtikuun ajan.
Sovelluksen voi ladata Android ja iOS
mobiililaitteille ja on löydettävissä ni‐
mellä VIKKE Google Play Storesta se‐
kä App Storesta.

ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN
ILMOITTAUTUMINEN
Ypäjän kunta järjestää ohja ua iltapäivätoimintaa vuosiluok‐
kien 1‐2 oppilaille kirjaston yläkerrassa ja yhtenäiskoulun
Per ulan yksikön pihapiirissä perusopetuksen lukuvuoden
koulupäivinä (ma‐pe klo 13‐16.30).
Iltapäivätoimintaan haetaan kirjallises . Osallistumisesta pe‐
ritään kuukausimaksu lapsen huoltajan kanssa tehdyn sopi‐
muksen mukaan. Sopimus 35 euroa/ lapsi sisältää enintään
10 päivää/ kuukausi ja sopimus 65 euroa/ lapsi yli 10 päivää/
kuukausi. Muutoksista tai sopimuksen ir sanomisesta pitää
ilmoi aa etukäteen kirjallises .
Moni onkin jo eh nyt ilmoi autua tulevaksi syksyksi. Hakuai‐
kaa jatketaan vielä 22.5.2020 as . Hakemuksen saa kunnan‐
virastolta tai www.ypaja (Lomakkeet). Toimintaan voi toki
ilmoi autua nonstop‐periaa eella lukuvuoden aikanakin.
Hakemus toimitetaan kunnanvirastolle/ koulutoimensihteeri.

Sovelluksen etusivulla on palautelo‐
make, johon toivotaan runsaasti palaut‐
teita. Näin saadaan parempaa tietoa ja
aineistoa digitaalisuuden hyödyntämi‐
sestä kulttuurikohteissa vierailtaessa.
1.431.8.2020 jätettyjen palautteiden
kesken arvotaan pääsylippu pakohuo‐
nepeliin!

TARJOUSPYYNTÖ
OPPILASKULJETUKSESTA YPÄJÄ
LOIMAA LV. 2020–2021
Tarkemmat edot ja asiakirjat on julkaistu julkisten hankin‐
tojen Hilma‐sivustolla www.hankintailmoitukset.ﬁ ja Ypäjän
kunnan verkkosivulla www.ypaja.ﬁ (ilmoitustaulu).
Tarjousten lii eineen pitää olla perillä Ypäjän kunnanvirastol‐
la ke 20.5.2020 klo 15 mennessä.

TARJOUSPYYNTÖ
YPÄJÄN KUNNAN SISÄISISTÄ KOU
LUKULJETUKSISTA LV. 2020–2021
Tarkemmat edot ja asiakirjat on julkaistu julkisten hankin‐
tojen sivustolla www.hankintailmoitukset.ﬁ ja Ypäjän kunnan
verkkosivulla www.ypaja.ﬁ (ilmoitustaulu).
Tarjousten lii eineen pitää olla perillä Ypäjän kunnanvirastol‐
la ke 27.5.2020 klo 15 mennessä.

