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Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän 
seurakunnan julkaisema 

tiedotuslehti Ypäjän 
kunnan asukkaille.

49. 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

Ma, ke, to klo 9‐12

Diakoniatoimisto

 klo 11.30‐13, 

to klo 15‐16

ILMOITUSHINNAT

Yhdistyksen ilmoitukset ‐30%

Etu ja takasivu

0,75 €/pmm + alv

Muu osa lehteä

0,50 €/pmm + alv

1/2021

ILMOITUSTEN JÄTTÖPÄIVÄ

Seuraava Ypäjäläinen ilmestyy 

3.3.2021. Lehteen tarkoite u 

aineisto on lähete ävä 

sähköpos tse osoi eeseen 

ypajalainen@ypaja.fi viimeistään 

maanantaina 22.2.2021 klo 15. 

Nro 3/2021 ilmestyy 31.3.2021.

YPÄJÄN
KIRJASTO

Hossin e 2, 32100 Ypäjä

Puh. 044‐4352006

ypajan.kirjasto@ypaja.fi

www.ypaja.fi 

www.lounakirjastot.fi

Kirjasto on myös Facebookis‐

sa ja Instagramissa @ypajan‐

kirjasto

Suosittelemme kasvo

maskin käyttöä kirjastos

sa asioiville.

NÄYTTELYTILA

Näy ely la vapaa,  edustele 

kirjastosta!

AUKIOLOAJAT
1.9.202031.5.2021

Ma klo 13–19

Ti klo 13–19

Ke klo 10–16

To klo 13–19

Pe klo 13–16

OIKAISU
Ypäjäläisessä 8/2020 oikais in edellisen numeron nimivirhe. 
Oikaisu meni kuitenkin pieleen. Oikaisun oikaisuna kerro a‐
koon, e ä Väinö Linforsin seppeleenlaskuun osallistui Keijo 
Leppäsen kanssa Ma  Allén. Päätoimi aja pahoi elee nimi‐
sekaannusta ja toivo aa mukavaa alkuvuo a kaikille Markuil‐
le ja Mateille sekä kaikille muillekin Ypäjäläisen lukijoille!

Kunnanjohtajan tervehdys

Talvisin terveisin
Tatu Ujula, kunnanjohtaja

Tervetuloa lämpimästi lukemaan vuoden ensimmäistä 
Ypäjäläistä. Toivottavasti  teidän  jokaisen  joulu  ja 

uusivuosi sujuivat mainiosti. Nyt on aika aloittaa uusi vuosi 
2021 ja jatkaa kehitystyötä kunnan ja kuntalaisten parhaaksi.
Jokainen alkava vuosi on tilaisuus tehdä asioita eri taval‐

la. Erilaiset uudenvuoden lupaukset lienevät jokaiselle tuttu‐
ja. Oli kyseessä sitten lupaus vähentää karkinsyöntiä tai lisä‐
tä  liikuntaa,  moni  haluaa  ottaa  kaikki  irti  uudesta 
mahdollisuudesta.
Kunnan näkökulmasta on aivan yhtä keskeistä kehittää 

joka vuosi elinvoimaa. Elinvoimaisessa kunnassa on mai‐
niota asua, elää ja yrittää. Tänä vuonna meillä on muun 
muassa suunnitelmissa kesäteatterin katsomon takaseinän ja 
kulkuporttien rakentaminen sekä Hevospitäjän yhtenäiskou‐
lun Kartanon yksikön sadekatoksen rakentaminen. Lisäksi 
kunnan investointisuunnitelmassa on omatoimikirjastohanke 
ja Murskan kesäkahvilan muutos ja laajennustöitä.

Kunnanjohtajana voin olla tyytyväinen siitä, että Ypäjä 
kehittyy eteenpäin. Kiitokset jokaiselle kuntalaiselle siitä, 
että valitsitte Ypäjän asuinpaikaksenne. Kertokaa siitä yl‐
peästi myös muille. 
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Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN 
FORSSAAN

TORSTAINA 21.1.2021 &
TORSTAINA 18.2.2021

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

Vuosi  on  vaihtunut 
melko  rauhallisesti 

ja Ypäjä on edelleen itsenäi‐
nen  kunta.  Itsenäisyys  on 
antanut meille parhaan mah‐
dollisuuden huolehtia palve‐
luistamme.
Välillä on rauhallisempaa 

ja  välillä  taas  on  tarvinnut 
olla skarppina.
Nyt eletään taas muutos‐

ten aikaa ja yritetään enna‐
koida esim. eduskunnan tah‐
totilaa  sotessa.  On  tärkeää 
hahmottaa  faktat  eikä pidä 
mennä  tekemään  ennenai‐
kaisesti  harkitsemattomia 
päätöksiä.
Ilmassa on ristiriitaisia ta‐

voitteita. Yleisenä viisaute‐
na  pidetään  keskittämisen 
etua. Puhutaan leveistä har‐
tioista. Toisaalta kaikki ha‐
luavat tärkeät palvelut lähel‐
le  kuntalaista.  Näiden 
leveiden hartioiden alla on 
monesti kylmä sydän. Pal‐
velut  keskittyvät  väkimää‐
rien mukaan.
On  tärkeää,  että  ihmiset 

ovat koko ajan hereillä seu‐
dullisesti, maakunnallisesti 
kuin  valtakunnallisestikin. 
He  eivät  ole  populisteja, 
vaan ihmisiä, jotka tietävät 
missä mennään. Aina tulee 
pitää  mielessä  kuntalainen 
elinympäristöineen. On yl‐
lättävää, miten asioihin voi‐

daan vaikuttaa, jos oma sa‐
noma  on  perusteltu. 
Päätösten  jälkeenkin  pitää 
olla tarkkana, jotta voidaan 
taas odottaa rauhallisempia  
aikoja.
Kuntamme  haasteet  ja 

mahdollisuudet on pääosin 
tunnistettu.  Tontteja  on 
myyty kolme kertaa enem‐
män kuin Forssassa (1 kpl). 
Ypäjä on hyvä asuinpaikka. 
Meillekin oli lottovoitto jat‐
kaa entisten omistajien pien‐
tilan elämää Turusta muutta‐
neina. Heitä ennen samalla 
paikalla  oli  asunut  mm. 
Heikki Heikinaho. Entisten 
omistajien  haudalle  viety 
kynttilä lepatti historian ha‐
vinaa, jota 40 vuotta sitten ei 
tullut miettineeksi.
Nyt pitää saada kaikki ta‐

lot asutuiksi ja uusia taloja 
työn alle. Turvallinen maa‐
seutumiljöö on saanut vuo‐
den sisällä uutta arvoa.
Pidetään Ypäjä yhtenäise‐

nä ja  iloitaan, että voidaan 
hakea  ehdokkaita  kevään 
vaaleihin  itsenäisessä kun‐
nassa. Kokemusta  ja uusia 
ideoita tarvitaan.

Hyvää uutta vuotta!

Ajan havinaa ja 
myötäistä tuulta
Markku Leppälahti, kunnanvaltuutettu

ESI‐ JA PERUSOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN 18.2.2021 
Syksyllä 2021 perusopetuksen ensimmäiselle luokalle ilmoi‐
tetaan vuonna 2014 syntyneet lapset ja esiopetukseen vuon‐
na 2015 syntyneet lapset.
Perusopetukseen 1. luokalle tulevien oppilaiden ilmoi autu‐
minen on torstaina 18.2. klo 15–16 Per ulan koululla (kirjas‐
ton vieressä, Hossin e 4). 
Esiopetukseen ilmoi audutaan torstaina 18.2. klo 15–17 Ypä‐
jän kunnantalolla (kokous la Alpakka, Per ulan e 20). Hake‐
muksen esiopetukseen saa Heporannan päiväkodilta, Ypäjän 
kunnan ne sivuilta tai kunnantalolta.
Lukuvuoden 2021–2022 työ‐ ja loma‐ajat: 
Syyslukukausi ke 11.8. ‐ ke 22.12.2021, 90 työpäivää
syysloma ma 18. – pe 22.10.2021 (vko 42) 
joululoma to 23.12.2021 – to 6.1.2022 
Kevätlukukausi 7.1. ‐ 4.6.2022, 98 työpäivää 
aloitus pe 7.1.2022 
talviloma ma 21. – pe 25.2.2022 (vko 8) 
Perjantai helatorstain jälkeen 27.5.2022 on vapaa 
Pää äjäispäivä la 4.6.2022 
Esiopetuksessa kevätlukukausi pää yy 
la 4.6.2022.

PERUS JA KOHDEAVUSTUKSET LIIKUNTA, NUORISO JA KULT‐
TUURITOIMINTAAN VUONNA 2021 
Kul uuritoimen avustuksia voidaan myöntää ypäjäläisille yh‐
distyksille, seuroille tai yhteisöille kul uuripalvelujen tuo a‐
miseen ypäjäläisille. Liikuntatoimen avustuksia voidaan 
myöntää urheiluseuroille. Nuorisotoimen avustuksia voidaan 
myöntää ypäjäläisille yhdistyksille, seuroille ja yhteisöille lap‐
sille ja nuorille suunnatun toiminnan tukemiseen. Perus‐ ja 
kohdeavustuksiin varatut summat talousarviossa 2021:
kul uuripalvelut 500 euroa 
liikuntapalvelut 2000 euroa 
nuorisopalvelut 1000 euroa 

Sivistyslautakunta julistaa hae avaksi avustuksia seuraavasi: 
PERUSAVUSTUKSET 
Perusavustuksia myönnetään varsinaisen toiminnan tukemi‐
seen. Perusavustushakemukseen tulee lii ää toimintakerto‐
mus,  linpäätös ja  lintarkastuskertomus edelliseltä 
toimintavuodelta, toimintasuunnitelma ja selvitys siitä, mi‐
hin toimintaan avustusta haetaan ja ko. vuoden talousarvio. 
Hakemukseen liitetään myös yhdistyksen säännöt, mikäli ky‐
seessä on uusi hakija tai säännöt ovat muu uneet. Perusa‐
vustusten haku pää yy 31.3.2021 klo 15.00.

KOHDEAVUSTUKSET 
Kohdeavustuksia myönnetään erilliseen, varsinaisen perus‐
toiminnan ulkopuoliseen toimintaan, esim. kertaluontoisten 
tapahtumien järjestämiseen, projekteihin tai kalustohankin‐
toihin. Kohdeavustushakemukseen tulee lii ää toimintaker‐
tomus,  linpäätös ja  lintarkastuskertomus edelliseltä 
toimintavuodelta, mikäli niitä ei ole toimite u perusavustus‐
hakemuksen yhteydessä, sekä suunnitelma avustuksen käy‐
töstä. Kohdeavustukset maksetaan kui eja vastaan. 
Kohdeavustusten haku pää yy 29.10.2021 klo 15.00. 

Avustusten hakulomake on saatavilla kunnan verkkosivulta 
www.ypaja.fi ja kunnanviraston palvelupisteeltä. Hakemus 
osoitetaan sivistyslautakunnalle: Ypäjän kunta, Sivistyslauta‐
kunta, Per ulan e 20, 32100 Ypäjä. 
Perus‐ ja kohdeavustushakemusten pitää 
olla perillä kunnanvirastolla viimeistään il‐
moituksessa maini una aikana.



TOIMINTAA TAMMI‐HELMIKUUSSA

SU 17.1. KLO 10. Sanakirkko (toimitetaan suljetuin ovin, 
josta video Ypäjän srk facebook‐sivuilla ja Youtube Ypäjän srk) 
TI      19.1.    KLO 17‐19.   Varkki‐ilta varhaisnuorille srk‐kodilla /ilmoit‐
tautuminen Katja Karisukille
KE 20.1. KLO 18. Nuortenilta / ilmoittautuminen Katjalle   
SU 24.1. KLO 10. Sanakirkko
TO 28.1. KLO 18. Laulusiskot srk‐kodilla  
PE 29.1. KLO 15.30 Veisuuveljet srk‐kodilla
SU 31.1. KLO 10. Sanakirkko 
TI 2.2. KLO 17.    Varkki‐ilta
KE 3.2. KLO 18. Nuortenilta
SU 7.2. KLO 10. Sanakirkko, Kynttilänpäivä  
SU 14.2. KLO 10. Sanakirkko
TI 16.2. KLO 17. Varkki‐ilta
KE 17.2. KLO 18. Nuortenilta
SU 21.2. KLO 10. Sanakirkko
SU 28.2. KLO 10. Sanakirkko (Rippikoulupäivä)
TI 2.3. KLO 17. Varkki‐ilta
KE 3.3. KLO 18. Nuortenilta

HYVÄÄ UUTTA VUOTTA 
2021!

Noudatamme poikkeustilan 
määräyksiä. Kirkollisissa il‐

moituksissa lehdissä ja srk:n 
nettisivuilla ovat tarkemmat 

tiedot tapahtumista, kun voi‐
daan aloittaa normaali viik‐

kotoiminta.

Vuosi  on  alkanut  aivan  toisella 
tavalla kuin vuosi sitten: jotain 

jäänyt pois ja jotain uutta tulossa. Ko‐
rona  on  vaikuttanut  seurakunnankin 
toimintaan  niin  keväällä  kun  loppu‐
vuonnakin. Onhan se outoa, että kirk‐
koon ei ole voinut kokoontua ja sama 
jatkuu edelleen vuoden alettua. Olem‐
me tehneet urakalla jumalanpalveluk‐
sia nettiin ja vaikuttaa siltä, että niitä 
on käyty seuraamassa enemmän kuin 
mitä kirkossa oli kävijöitä syksyn aika‐
na. Koulukirkot saatiin onneksi pidet‐
tyä juuri ennen adventtia. Tosin ehtool‐
liselle  on  tietenkin  ollut  tarvetta. 
Muutaman kerran on kirkon ovi ollut 
auki ja toisinaan myös talven aikana 
tulee näin olemaan. 
Tällä hetkellä on vaikea tietää, miten 

eri  tapahtumat,  kerhot,  hartaudet  ja 
muut jatkuvat, koska rajoitukset ovat 
voimassa ainakin suuren osan tammi‐
kuuta. Kirkon katon ja seinien korjaus 
on alkanut ja jatkuu siten, että kevään 
ja kesän aikana kysytään tarjoukset ja 
syksyn aikana saadaan varmaankin yh‐
tä ja toista tehtyä. Tätä varten seura‐
kunnan ei tarvitse ottaa lainaa, vaan re‐
montti  hoidetaan  pitkäaikaisilla 

säästöillä.
Kun ei ole päästy kirkkoon sisälle, 

niin  suntion  kanssa  päätimme  tuoda 
jouluevankeliumin ulos kirkosta. Rau‐
talangasta väänsin malleja tunnista toi‐
seen, joten tuli sitäkin koettua. Vitriinit 
saimme yhdessä suunniteltua ja tehtyä 
ja kävijöitä on ollut. Kuvat niistä ovat 
myös netissä ja viimeisen tiedon mu‐
kaan katsojia netin kautta on ollut pit‐
kälti toista tuhatta!  
Talouden olemme saaneet tasapai‐

noon ainakin toistaiseksi, koska työn‐
tekijöiden määrä on vähentynyt puo‐
leen  siitä, mitä  se  oli  parikymmentä 
vuotta sitten. Tämä on lisännyt kirkko‐
herran viran työmäärää, koska lisää on 
tullut kiinteistöjen hoidosta, taloudesta, 
metsänhoidosta yms! Työntekijäjoukko 
on onneksi nuori ja oppivainen! 
Juuri ennen vuodenvaihdetta kirk‐

kovaltuusto  valitsi  uudelleen  uuden 
kirkkoherran. Pentti Lehto valittiin tä‐
hän  yksimielisesti  ja  ilmeisesti  hän 
pääsee aloittamaan melko nopealla ai‐
kataululla  eli  jo  ennen  tammikuun 
puoliväliä. Tarkoitus on,  että hän on 
Ypäjällä jo ennen vuosilomani alkua. 
Mikä on Ypäjän seurakunnan tule‐

vaisuus? Jäsenmäärä on vähentynyt ja 
ehkä vähenee tulevaisuudessa niin, että 
jo muutaman vuoden päästä pitää jäl‐
leen miettiä, voiko seurakunta pysyä it‐
senäisenä.  Kirkon  historia  ja  tämän 
päivän maailma on osoittanut, että siel‐
lä, missä evankeliumi on uskottu ja sa‐
naa viety eteenpäin, siellä kirkko on ai‐
nakin  säilynyt.  Miten  tämä  on 
Ypäjällä?
Tämä sakastin ikkunasta kirjoitus on 

viimeinen virallinen virassa ollessani 
eli kiitän eri yhteistyötahoja, seurakun‐
tamme luottamusihmisiä, vapaaehtoi‐
sia ja työntekijöitä sekä niitä, joita en 
tässä nyt muista, näistä lähes kuudesta 
vuodesta, jotka pappina täällä olen ol‐
lut. Voihan olla, että toisinaan kysytään 
sijaiseksi mutta se on jo toinen juttu.
Pandemian  tuomasta  epävarmuu‐

desta  huolimatta  toiveikasta  tulevai‐
suutta  profeetta  Jeremian  sanoista: 
"Minulla on oma suunnitelmani teitä 
varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni 
ovat  rauhan eivätkä  tuhon ajatuksia: 
minä annan teille tulevaisuuden ja toi‐
von." (Jer 29:11)

Sakastin ikkunasta nähtynä

Viimeinen vilkaisu sakastin ikkunasta
Vesa Parikka, kirkkoherra
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Kirkas tähti syttyi sen tallin ylle, 
jossa Jeesus syntyi. Se oli Itä‐

maan tietäjille, tai idän viisaille miehil‐
le merkki siitä, että jotain ennaltaar‐
vaamatonta ja ennennäkemätöntä oli 
tapahtunut. Tähden  itsessään piti  to‐
dennäköisesti olla hyvin erikoinen ja 
huomiota herättävä, koska se sai vii‐
saat miehet liikkeelle. Mitään tavallista 
taivaankappeletta  tai  luonnonilmiötä 
he  tuskin  olisivat  lähteneet  seuraa‐
maan.
Taivaalla  loistava  kirkas  tähti  op‐

paanaan itämaan tietäjät nousivat ka‐
meliensa selkään ja lähtivät suunnista‐
maan  kohti  Betlehemiä.  Matkalle 
lähtiessään he tiesivät, että he tulevat 
todistamaan jotain suurta ja ihmeellis‐
tä,  mutta  muuta  konkreettista  tietoa 
heillä ei ollut. Aina vain kirkkaammin 
ja kirkaammin  loistava  tähti  johdatti 
viisaat miehet seimen äärelle.

Poikkeustapaus tämäkin tietyllä ta‐
valla oli, sillä viisaat miehet halusivat 
kunnioittaa vastasyntynyttä kuningas‐
ta. Heillä ei kuitenkaan ollut valmis‐
tautumiaikaa tai kauppaa, mistä ostaa 
lahjoja,  vaan  heidän  piti  antaa, mitä 
heillä oli. He kuitenkin saivat nähdä 
konkreettisesti Jeesuksen ja se tapaa‐
minen muutti heitä varmasti  ainakin 
jollakin tasolla, kuten Jeesuksen koh‐
taaminen muuttaa meitä nykyihmisiä‐
kin.

Mutta ketkä olisivat nykyajan vii‐
saat miehet (tai naiset!)? Papit, profes‐
sorit, mensat jäsenet vai siltikin ihan 
kaikki  tavalliset  ihmiset  omine  vah‐
vuuksineen?  Ja  mikä  olisi  nykyajan 
tähti,  joka saisi meidät  ihmiset  jättä‐
mään kaiken taaksemme ja lähtemään 
matkalle tuntemattomaan? Olisiko tuo 
nykyajan tähti sitten media ja vielä tar‐

kemmin määriteltynä sosiaalinen me‐
dia?
Jos esimerkiksi Facebookissa, Fors‐

san Lehdessä ja nettilehdissä hehkutet‐
taisiin jotain ilmiötä viikkotolkulla ja 
päivästä toiseen, lähtisitkö sinä otta‐
maan selvää, mistä on kyse? Vai antai‐
sitko olla ja odottaisit kuvia ja lisäin‐
formaatiota? Siihen tiedät vstauksen 
vain sinä itse. 

Toisin kuin itämaan tietäjät, me 
nykyajan ihmiset  toki  tiedäm‐

me, kenet seimeltä löytää. Me kilvoit‐
telemme läpi elämän ja opimme aina 
uusia asioita Jeesuksesta. Meidän kirk‐
kain johtotähtemme elämässä on usko 
ja Raamattu. Niitä seuraamalla me löy‐
dämme  aikanaan  perille  lopulliseen 
määränpäähämme, eli taivaan kotiin.

Seuraatko sinä modernia vai vanhaa 
tähteä?
Katriina Laiho, diakonilastenohjaaja

Yhdyskuntajätteen käsittelyhinta las
kee toista vuotta peräkkäin

Vuoden 2019 pää eeksi toteutunut osakkuus Westenergy 
Oy:n voimalaitoksessa mahdollistaa Loimi‐Hämeen Jätehuol‐
to Oy:lle yhdyskuntajä een käsi elyhinnan laskemisen toise‐
na vuonna peräkkäin.
Arvonlisäveroton hinta laskee vuodelle 2021 5 euroa tonnil‐
ta. Vuodelle 2020 hintaa laske in 2 euroa tonnilta. Ilman 
merki äviä muutoksia toimintaympäristössä käsi elyhintaa 
on mahdollista laskea edelleen tulevaisuudessa.
LHJ:lle on tärkeää pystyä tarjoamaan alueen jätehuollon pal‐
velut ympäristöystävällises  ja kustannustehokkaas , kertoo 
toimitusjohtaja Immo Sundholm.
‐ Jä een käsi elyn tehostaminen on tärkeä keino saavu aa 
alueella edulliset jätehuollon kustannukset asukkaille.

Jä een kuljetus muodostaa merki ävän osan ko talouksille 
syntyvistä kustannuksista. Nykyisessä kiinteistön hal jan jär‐
jestämässä kuljetusjärjestelmässä jätehuoltoyh öllä ei ole 
näihin mahdollisuu a vaiku aa.
‐ Toivomme, e ä käsi elyhinnan lasku siirtyisi myös ko ta‐
louksien jäteas oiden tyhjennyshintoihin, Sundholm jatkaa.
Jätehuollon muut maksut pysyivät pääosin ennallaan. Muun 
muassa biojä een erilliskeräyksen maksut sekä pienerien vas‐
taano ohinnat pysyivät ennallaan. Myöskään jätehuollon pe‐
rusmaksuun ei tehty muutoksia.

Loimi‐Hämeen Jätehuolto Oy:n alueen jätetaksa on hyväk‐
sy y jätelautakunnassa 17.12.2020. Vahvistetun taksan mu‐
kaiset hinnat on päivite y LHJ:n hinnastoon. Vuoden 2021 
hinnastot on lisä y verkkosivuille .
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Ympäristöministeriön 
rahoittama  Yhteis‐

työllä  Loimijoki  kuntoon 
(Loiku) hanke päättyi mar‐
raskuun lopussa. Kaksivuo‐
tinen hanke tuotti työkaluja, 
joita käyttämällä Loimijoen 
vesistöalueen  tila  saadaan 
paremmaksi.
– Hankkeen näkyvin tu‐

los  on  Loimijoen  pelas‐
tusohjelma,  kertoo  Koke‐
mäenjoen  vesistön 
vesiensuojeluyhdistyksen 
(KVVY)  ympäristöasian‐
tuntija Hanna Alajoki.
Pelastusohjelma  kokoaa 

yhteen  Loimijoen  alueen 
vesien tilaan keskeisesti vai‐
kuttavat tekijät ja vaikutta‐
vimmat keinot vesien  tilan 
parantamiseksi.
– Pelkkä ohjelma ei kui‐

tenkaan Loimijokea pelasta, 
vaan nyt alkaa työ, jolla alu‐
een keskeiset toimijat pyri‐
tään sitouttamaan sen toteut‐
tamiseen,  toteaa  Alajoen 
kollega ympäristöasiantunti‐
ja Satu Heino.
– Tarve kokonaisvaltaisen 

suunnittelun kehittämiselle 
on tunnistettu myös ministe‐

riöissä. Olemmekin juuri jät‐
täneet  avustushakemuksen 
Maa ja metsätalousministe‐
riölle  Loikuhankkeen  toi‐
mien jatkamiseksi. Tieto ra‐
hoituksesta  saadaan 
alkuvuodesta.

TOINEN Loikuhankkeen 
tuottama työkalu on uuden‐
lainen  toimintamalli  kun‐
nostustoimien suunnitteluun. 
Mallia kehitettiin Punkalai‐
tumen Nientenojalla.
–  Ajatuksena  on  ottaa 

maanomistajat mukaan kun‐
nostustoimien suunnitteluun 
alusta alkaen, kertoo mallin 
kehityksestä vastannut Ala‐
joki.
Aluetta  katsotaan  koko‐

naisuutena ja toimia suunni‐
tellaan samanaikaisesti maa 
ja metsätalousalueille huo‐
mioiden myös alueen virkis‐
tyskäytön ja luonnon moni‐
muotoisuuden tarpeet.
– Maanomistajat on hel‐

pompi  saada  innostumaan 
toimista,  joista  he  kokevat 
hyötyvänsä. Vähäjärvisellä 
alueella  erityisen  tärkeitä 
ovat  kaikki  toimet,  joilla 
voidaan  lisätä  valumaalu‐

een veden pidätyskykyä  ja 
sitä  myötä  hillitä  tulvia  ja 
eroosiota, painottaa Alajoki. 
Vaikka Loikun hankeaika 

oli vain kaksi vuotta, on jo 
10 kohdetta etenemässä eri 
rahoituskanaviin  ja  sitä 
myötä toteutukseen.

PILOTTIALUEEN suunnit‐
telumalli  ei  jäänyt  vain 
Nientenojalle, vaan sitä on 
jo hyödynnetty Kourajoella, 
jossa käynnistettiin marras‐
kuussa valumaalueen kun‐
nostustoimien  suunnittelu 
VarsinaisSuomen ELYkes‐
kuksen rahoituksella.
Loikun  jatkohankkeessa 

malli on tarkoitus jalkauttaa 
Loimaan Hanhijoelle. Lisäk‐
si mallia tullaan ensi vuonna 
hyödyntämään  Tammelan 
järviyhdistysten hankkeissa.
– Autoimme juuri Heini‐

järven,  Jänijärven, Liesjär‐
ven ja Pääjärven yhdistyksiä 
rahoitushakemusten tekemi‐
sessä marraskuun  avustus‐
hakuun. Näillä kohteilla va‐
lumaaluesuunnittelu 
käynnistynee ensi keväänä, 
kertoo Heino toiveikkaana.
Lisäksi kunnostuksia to‐

teutetaan  tulevana  kesänä 
muun  muassa  Huittisten 
Korkeakoskella ja Loimaan 
Lappijoella.

LOIMIJOEN alueen vesien 
tilan  paraneminen  vaatii 
kaikkien alueen toimijoiden 
vahvaa  tahtotilaa  tarvitta‐
vien toimien toteuttamisek‐
si. Alueen  kunnat  (Forssa, 
Huittinen,  Humppila,  Jo‐
kioinen, Loimaa, Punkalai‐
dun,  Tammela  ja  Ypäjä) 
näyttävät tässä esimerkkiä ja 
ovat syksyn aikana sitoutu‐
neet  KVVY:n  vetämän 
koordinointityön  rahoituk‐
seen vuoteen 2024 asti.
– On upeaa, että kunnat 

ovat vahvasti mukana, mutta 
pelkällä kuntien rahoituksel‐
la alueen haasteita ei saada 
ratkaistua.  Toiminnan  laa‐
juus onkin täysin riippuvai‐
nen  hankehauissa  onnistu‐
misista  ja  myös  muiden 
alueen toimijoiden sitoutu‐
misesta työhön myös talou‐
dellisesti, toteaa Satu Heino.

Loiku viitoitti vesienhoidon suuntaviivoja
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys

Loimijokisoutu on kerännyt ihmiset vuosittain Loimijoen varteen. Kuva: Leila Hätönen
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Monipuoliset ja edulliset tontit Ypäjältä

Honkalan alueen hevos la‐ ja asuntoton t 1,5 €/m2.
Kurjenmäen alueen omako ton t 1 €/m2, Pappilanmäen ja
Rauhalan alueen omako ton t 2 €/m2
Kurjenmäen alueen yrityston t alkaen 0,1 €/m2.

Lisä etoja www.ypaja.fi ja 0500 801914
Ypäjän kunta

Miten sinä muistat lapsuute‐
si ja nuoruutesi maaseutua? 
Mitä maaseutu merkitsee si‐
nulle  tänä  päivänä?  Kerro 
oma tarinasi!
Oulun yliopiston tutkimus‐
hanke Maalaisnuoruuden su‐
kupolvet  ja  Suomen 
Maatalousmuseo Sarka ke‐
räävät yhteistyössä maaseu‐
tuun  lii yviä  muistoja, 
kokemuksia ja tarinoita.
Suomen Akatemian rahoi a‐
massa tutkimuksessa selvite‐
tään, miten maalaisnuoruus 
on muu unut 1940‐luvulta 
2020‐luvulle,  ja mitä maa‐
seutu merkitsee ihmisille elä‐
män  eri  vaiheissa, 
lapsuudesta vanhuuteen.
‐ Koronakriisi on tehnyt tutki‐
muksestamme aiempaa ajan‐
kohtaisemman.  Kuluneen 
vuoden aikana maaseudun 
merkitys voimavarana ja vir‐
kistäytymisen  lähteenä  on 
korostunut aivan uudella ta‐
valla. Ajoi ain kuumana käy‐
nyt  keskustelu  on  tehnyt 
näkyväksi, miten tärkeä osa 
myös monien kaupunkilaisten 
elämää maaseutumaiset ym‐
päristöt ja luonto edelleen 
ovat. Suomalaisten maaseu‐
tusuhteella on pitkä historia, 
kertoo tutkimushanke a ve‐
tävä  akatemiatutkija Kaisa 
Vehkalah  Oulun yliopistos‐
ta. 
‐  Tässä  hankkeessa  emme 
ero ele, ketkä ovat maalaisia 

ja ketkä eivät. Olemme kiin‐
nostuneita  ihan  kaikkien 
maaseutuun lii yvistä muis‐
toista ja ajatuksista. Toivom‐
me,  e ä  keruun  avulla 
saamme kokoon runsaan ja 
moniäänisen aineiston, joka 
avaa henkilökohtaisia näkö‐
kulmia  maaseutuelämään 
Suomessa 1900–2000‐luvuil‐
la. Erityisen kiinnostuneita 
olemme siitä, mitä maaseutu 
merkitsee ihmisille tässä päi‐
vässä. 
Keruu on avoin kaikille, jotka 
haluavat  kertoa  tarinansa. 
Hankkeessa ollaan kiinnostu‐
neita sekä maalla asuvien, 
maaseudulta pois muu anei‐
den e ä maaseudulle jälleen 
palanneiden elämäntarinois‐
ta. Myös kaupungista kotoisin 
olevien  maaseutumuistot 
ovat hyvin tervetulleita.
Keruuseen  osallistutaan 
osoi eessa h ps://www.sar‐
ka.fi/minun‐maaseutuni/ jo‐
ko  ilmoi autumalla 
haasta eluun  tai  kirjoi a‐
malla oman tarinansa. Myös 
valokuvia  otetaan  vastaan 
etoineen.

Keruuseen voi osallistua sekä 
omalla nimellä e ä kokonaan 
nime ömäs . Keruu pää yy 
31.7.2021. Kaikkien vastan‐
neiden  ja  yhteys etonsa 
jä äneiden kesken arvotaan 
kirjapalkintoja syksyllä 2021.

Kulttuuriyhdistys Ku‐
vio ry:n Taidetta nä‐

kyvissä  hankkeen  teosva‐
linnat on julkaistu. Forssan 
seudun hyvinvointikuntayh‐
tymän (FSHKY) jäsenkun‐
tien  toimipisteisiin  sijoite‐
taan  yhteensä  kahdeksan 
teosta  paikallisilta  taiteen 
harjoittajilta.
Valitut teokset ovat Aino 

Kaurasen Piha runsaimmil‐
laan (2005), Elias Koskisen 
Viitoitettu tie (2020), Milla 
Korkeakosken  teokset  Ka‐
nien kanssa ja Perheen kes‐
ken, Raija Nokkalan Ankka‐
lampi (2020), Marjo Lallin 
Toivoteospari, Jaana Luo‐
malan  Sirosäkkipäivänä 
(2019)  ja  Soili  Mahlasen 
Veneretkellä (2007). Kaikki 
teokset ovat sisätiloihin si‐
joitettavia  maalauksia  tai 
valokuvateoksia.
Teosehdotuksia vastaano‐

tettiin yhteensä yli 50:ltä te‐
kijältä. Teosvalinnoista eh‐
dotuksen  laati  Taidetta 
näkyvissä hankkeen yhdek‐
sänhenkinen asiantuntijaraa‐
ti. Lopullisen päätöksen va‐
littavista  teoksista  teki 
Kulttuuriyhdistys  Kuvio 
ry:n  hallitus.  Kuvion  pu‐
heenjohtaja  Minna  Autio 
korostaa, että päätös ei ollut 
missään  määrin  helppo  ja 
valinnoissa painottuivat lo‐
pulta kohderyhmän ja koh‐
depaikan tarpeet.
– Teoksia ei valittu tai jä‐

tetty valitsematta pelkästään 
taiteellisen  laadun  takia, 
vaan  huomioon  otettiin 
myös se, mihin ja millaiseen 
ympäristöön  teoksia  tulee. 

Teoshaussa tuli paljon valta‐
van hienoja töitä, joita mah‐
dollisesti  pyritään  hankki‐
maan  tulevaisuudessa,  jos 
vain saamme lisärahoitusta.
Teosvalintojen  pohjalla 

huomioitiin myös  syksyllä 
toteutetun kuntalais ja hen‐
kilökuntakyselyn  tulokset. 
Autio kiittelee myös paikal‐
listaiteilijoiden  aktiivista 
osallistumista.
– Useat taiteilijat hinnoit‐

telivat teoksensa siitä näkö‐
kulmasta, että hoitolaitoksiin 
voitaisiin hankkia mahdolli‐
simman monia teoksia. Tai‐
teilijat  ovat  kokeneet  voi‐
vansa  näin  tuoda  oman 
kontribuutionsa  kampan‐
jaamme, jonka päätarkoitus 
on  ollut  tuoda  taiteen  kei‐
noin lohtua ja iloa ihmisille 
sosiaalisten ja terveydellis‐
ten haasteiden keskelle. Hei‐
tä saamme kiittää siitä, että 
pystyimme  jo  nyt  hankki‐
maan näin moneen paikkaan 
teoksia kuntalaisiamme var‐
ten.
Hanke  päättyy  tammi‐

kuun alussa 2021.
Taidetta  näkyvissä  on 

Forssan seudun hyvinvointi‐
kuntayhtymän jäsenkunnissa 
toteutettava hanke, jonka ta‐
voitteena on kulttuurin saa‐
tavuuden ja saavutettavuu‐
den edistäminen sosiaali ja 
terveydenhuollon toimipis‐
teissä.  Hankkeen  toteuttaa 
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry. 
Hanketta  on  rahoittanut 
Suomen  Kulttuurirahaston 
Hämeen  rahasto  Taidetta 
hoitolaitoksiin apurahalla.

Taidehankkeen teosvalin‐
nat julkaistu
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry

Minun maaseutuniForssan seudun hy
vinvointikuntayhty
män hoitolaitoksissa 
on taidetta näkyvissä. 
Kuva: Tiina Hartikai
nen / Kulttuuriyhdistys 
Kuvio
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Musakat tarjoaa valmennusta laulajille ja muille 
esiintyjille Ypäjällä

Kuva: Eeva Lehtonen
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Suurimpina  esteinä 
avun hakemiselle ovat 

huoli koronatartunnan saa‐
misesta  sekä  ajatus  jo  val‐
miiksi  kuormittuneen  ter‐
veydenhoitojärjestelmän 
rasittamisesta.  Oireiden 
panttaaminen voi johtaa ter‐
veyskeskuksien ruuhkautu‐
miseen siinä vaiheessa, kun 
koronatilanne  viimein  hel‐
pottaa.
–  Ammattilaisen  näkö‐

kulmasta  herää  huoli  siitä, 
että terveysasioita voi jäädä 
koronan vuoksi hoitamatta. 
Pahimmillaan  oireet  pahe‐
nevat  ja  hoito  vaikeutuu, 
kommentoi Janakkalan ter‐
veyspalveluiden johtava yli‐
lääkäri Virpi Kröger.
Keväällä  kiireettömän 

puolen  terveyspalveluita 
jouduttiin purkamaan Kan‐
taHämeen alueella,  ja esi‐
merkiksi diabetes ja veren‐
painekontrollien  määrää 
jouduttiin  vähentämään. 
Vaikka kiireettömän hoidon 
tilanne on sittemmin helpot‐

tanut, vievät koronaan liitty‐
vät näytteenotot, jäljitykset 
ja puhelinneuvonta edelleen 
resursseja muulta hoitotyöl‐
tä. Hoitohenkilökuntaa huo‐
lestuttaakin  muun  muassa 
ikäihmisten tilanne.
– Jo keväällä oli nähtävis‐

sä,  että  yli  70vuotiaat  py‐
syivät suositusten mukaises‐
ti  kotona,  mutta  samalla 
nousi huoli  siitä, ottavatko 
ikäihmiset  tarvittaessa  yh‐
teyttä  vai  panttaavatko  he 
vaivojaan, sanoo Riihimäen 
seudun  terveyskeskuksen 
keuhkosairauksien  vastuu‐
hoitaja Taru Peltoranta.  
Vaivojen  kanssa  yksin 

jäämisen  sijana  Kröger  ja 
Peltoranta kehottavatkin ih‐
misiä hakemaan apua oirei‐
siinsa  Omaolon  kaltaisten 
digitaalisten  palveluiden 
kautta.  Suurelle  yleisölle 
Omaolopalvelu on tullut tu‐
tuksi  erityisesti  koronaoi‐
rearviostaan. Sen lisäksi pal‐
velu  tarjoaa  15  muutakin 
oirearviota,  terveystarkas‐

tuksia sekä erilaisia hyvin‐
vointivalmennuksia.
–  Kuntalainen  ei  rasita 

ketään tekemällä netissä oi‐
rearvion,  terveystarkastuk‐
sen  tai  ottamalla  käyttöön 
hyvinvointivalmennuksia. 
Jos hoidon tarvetta ilmenee, 
voi  kuntalainen  lähettää 
meille valmiit esitiedot hoi‐
don tarpeesta, toteaa Kröger.
Omaolossa eteenpäin lä‐

hetetyt oirearviot ja terveys‐
tarkastukset  päätyvät  aina 
ihmisen  luettaviksi,  ja 
Omaolon asiakkaalle antama 
tieto sekä ohjeet ovat luotet‐
tavia.  Palvelua  voi  käyttää 
myös vuorokauden ympäri.
– Puhelimessa potilas voi 

unohtaa kertoa kaikista oi‐
reistaan tai muusta olennai‐
sesta. Digipalveluissa kysy‐
myksiin  voi  perehtyä  ja 
vastata rauhassa, Peltoranta 
kommentoi.
Kröger  ja Peltoranta ke‐

hottavat ihmisiä tutustumaan 
Omaolon  tarjontaan  myös 
sellaisessa tapauksessa, jos‐

sa henkilöllä ei ole mitään 
akuuttia vaivaa. Palvelusta 
kun löytyy hyvinvointival‐
mennuksia erilaisiin tarpei‐
siin, jatkaa Peltoranta.
– Tarjolla on esimerkiksi 

valmennusohjelmaa  tupa‐
koinnin tai alkoholin käytön 
vähentämiseen tai liikunnan 
lisäämiseen.
Kröger  uskoo  kevyem‐

pien, digitaalisten yhteyde‐
nottotapojen tulleen tervey‐
salalle jäädäkseen.
– Mitä enemmän digitaa‐

lisia palveluita käytetään, si‐
tä paremmin terveydenhuol‐
lon voimavarat riittävät nyt 
ja tulevaisuudessa. Ikäänty‐
neiden  määrän  kasvaessa 
myös  tarve  erilaisille  seu‐
rantakäynneille, lausunnoil‐
le  sekä  resepteille  tulee  li‐
sääntymään.

Koronatilanne karkottaa terveys‐
keskuksien asiakkaita
Terveydenhuollon työntekijät pelkäävät ihmisten jäävän yksin vaivojensa kanssa

Hämeen liitto

Pää pilvissä ja jalat sil  tukevas  maassa! 
Elokuun alussa 2020 Ypäjälle peruste u 
Katjan musiikki ja esityspalvelut Musakat 
valmentaa laulajia ja muita esiintyjiä sekä 
tarjoaa esityspalveluita.
Yrityksen taustalta löytyy ypäjäläinen 
viihteen monitoiminainen laulaja, 
lauluntekijä, juontaja Katja Karisukki. 
Musakat tarjoaa laulu‐ ja 
esiintymisvalmennusta matalalla kynnyksellä 
kaikenikäisille taustaan ja taitoihin 
katsoma a. Valmennukset räätälöidään 
asiakkaan tarpeen mukaan.

Laulamisen tueksi on myös 
säestysvalmennusta sekä Talent‐valmennus, 
joka sopii kaikille esiintyvän taiteen tekijöille.
Yksilövalmennukset toteutetaan pääosin 
Ypäjällä Musakat ‐laulustudiolla, mu a myös 
sopimuksesta asiakkaan luona. 
Ryhmävalmennuksista sovitaan erikseen.
Musakat tarjoaa myös ohjelmapalveluita 
aina tapahtumajuonnosta lastenmusiikkin. 
Musakat‐laulustudio sijaitsee Ypäjällä 
osoi eessa Kallaisten e 28. Musakat 
ne sivut löytyvät osoi eesta musakat.fi
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Selvityksen mukaan yli 
miljoona suomalaista 

auttaa säännöllisesti läheisi‐
ään. Yli 65vuotiaita ikäih‐
misiä  on  n.  1,3 miljoonaa. 
Tällä hetkellä Suomessa ar‐
vioidaan olevan n. 350 000 
omaishoitotilannetta,  joista 
noin  60  000  on  sitovia  ja 
vaativia.  Noin  48  000 
omaishoitajaa on tehnyt so‐
pimuksen kunnan kanssa.
Tyypillinen omaishoitaja 

on yli 65vuotias nainen, jo‐
ka hoitaa puolisoa. Yleisin 
hoidon syy on muistisairaus. 
Omaishoito mielletään usein 
ikäihmisten  hoitamiseksi, 
vaikka monet hoidettavat lä‐
heiset  ovat  lapsia  tai  työi‐

käisiä.
Omaishoitotilanne  voi 

tulla  perheen  elämään  eri 
elämänvaiheissa. Omaishoi‐
tajia  ovat mm.  vammaisen 
lapsen vanhemmat. Omais‐
hoitaja elää arkea hoidetta‐
van kanssa. Hän rakastaa ja 
välittää,  kantaa  huolta  ja 
vastuuta, hoivaa, auttaa, oh‐
jaa,  tukee, hoitaa asioita  ja 
kuljettaa. Omaishoito vaih‐
toehtona on kunnalle todella 
edullista.
Esimerkkinä  ikääntynei‐

den palveluasuminen mak‐
saa  kunnalle  n.  42  000  € 
vuodessa, kun omaishoito n. 
9 000 € vuodessa.
Omaishoidon kustannuk‐

siin on laskettu palkkio 440 
€/kk,  omaishoitajan  3  va‐
paata vrk/kk, jolloin hoidet‐
tava on tehostetussa palve‐
luasumisessa  115  €  /vrk. 
Omaishoito  on  siis  todella 
edullista kunnille.
Omaishoitoon on valtion 

budjetissa  kohdistettu  lisä‐
määräraha  2016  lähtien. 
THL:n kyselyn mukaan lisä‐
määräraha  on  kohdistunut 
omaishoitoon  heikosti. Yli 
puolet kunnista vastasi, että 
määrärahalla ei ole ollut vai‐
kutusta omaishoitoon. Kaik‐
ki kunnat eivät pystyneet ar‐
vioimaan  rahoituksen 
vaikutusta tai edes tienneet 
siitä.

Nyt  kun kunnissa  laadi‐
taan ja päätetään ensi vuo‐
den talousarviosta, niin kun‐
tien  tulee  varata  riittävät 
taloudelliset  ja  laadulliset 
resurssit  omaishoitoon. 
Kunnan ja sen päättäjien tu‐
lee myös huolehtia siitä, että 
valtion budjetissa omaishoi‐
toon  kohdistetut  varat  oh‐
jautuvat, niin kuin on tarkoi‐
tettu, omaishoidon käyttöön. 
Näillä toimilla kunta viestit‐
täisi  omaishoitajille,  että 
heidän työtään arvostetaan, 
kun he ovat ottaneet vastuun 
vammaisen omaisensa huo‐
lenpidosta.

Eläkeliiton Etelä‐Hämeen piirin syyskokous pidettiin 25.11.2020 Lopella.

Piirin puheenjohtajana jatkaa v. 2021 Seppo Kuparinen Lopelta. Piirihallitukseen uusina jäseninä valittiin: Sinikka Suonpää 
(Ypäjä), Maija Kyllönen (Urjala), Hilla Huhturi (Akaa). Erovuoroisista piirihallituksessa jatkavat: Marjatta Vuori (Hämeenlin‐
na) ja Eino Toivanen (Riihimäki).

Olen  saanut  vuodesta 
1983 alkaen kansanedusta‐
jan valtakirjalla olla kehittä‐
mässä omaa seutukuntaam‐
me  aina  vuoden  2019 
huhtikuuhun  asti.  Ypäjän 
kunnanjohtaja  Into  Laakio 
informoi meitä maakunnan 
kansanedustajia Ypäjän Siit‐
tolanmäelle suunnitellun 60 
miljoonan  markan  inves‐
tointihankkeen  saamisesta 
valtion budjettiin. 
Valtiovarainministeri Ahti 

Pekkala  yhdessä  valtiosih‐
teeri Teemu Hiltusen kanssa 
piti saada hankkeelle myön‐
teisiksi. Muistan  aina  tästä 
hankkeesta  neuvoteltaessa 
Teemun  lausahduksen: 
”SirkkaLiisa,  tämä  hanke 
etenee,  rahoitus  tulee  v. 
1986 budjettiehdotukseen.” 
Se on siellä. 
Maa  ja  metsätalousmi‐

nisterinä oli  ilo antaa Ypä‐
jälle hevoseläinlääketietee‐

seen  erikoistumisen  virka. 
Se mahdollistaa hevoseläin‐
lääketieteen alan väitöskir‐
jojen  tekemisen  Ypäjällä. 
Tehtiin myös yhteistyösopi‐
mus Ypäjän kunnan ja Eläin‐
lääketieteellisen korkeakou‐
lun/Helsingin  Yliopiston 
kanssa hevosalan, siis eläin‐
lääkäriopiskelijoiden kanssa 
tehtävästä koulutuksellisesta 
yhteistyöstä. Ypäjä kuntana 
on ollut hevosalan vetovoi‐
maisin  koulutuspaikkakin 
Suomessa.  Hevosopistolle 
on ollut aina hakijoita.

Mutta mitä nyt on tapah‐
tumassa,  se  minua  todella 
huolestuttaa?
Ypäjän  Siittolanmäki  ja 

Hevosopisto  ovat  olleet  ja 
ovat Ypäjän – Suomen He‐
vospitäjän – laajasti tunnettu 
brändi ja kunnan koko ole‐
massaolon ja kehityksen tär‐
kein mahdollistaja.
Ypäjän  kunnanhallituk‐

sella on iso vastuu ja vaativa 
tehtävä  huolehtia  Hevos‐
opiston yhtenä omistajana ja 
ennen muuta opiston sijain‐
ti/kotikuntana aktiivisesta, 
Hevosopiston toimintaedel‐
lytykset turvaavasta yhteis‐
työstä niin valtiovallan, siis 
opetusministeriön kuin He‐
vosopiston muiden omista‐
jien ja päättäjien kanssa. He‐
vosopiston menestyminen ja 
sen tulevaisuus vaikuttavat 
suoraan Ypäjän kunnan me‐
nestymiseen. Mitä päätöksiä 
Ypäjän  kunnanhallitus  on 
tehnyt Hevosopiston omista‐
jaohjauksena?
Valtiovaltakaan  ei  ole 

helpottanut Ypäjän Hevos‐
opiston elämää ammatillisen 
koulutuksen reformin yhtey‐
dessä,  kun  Sipilän  hallitus 
ministeri  GrahnLaasosen 
valmistelusta  leikkaisi He‐
vosopiston 6 miljoonan eu‐
ron vuosittaisesta valtiono‐

suudesta 2 miljoonaa euroa 
pois. Tämä oli erittäin kova 
leikkaus ja iso haaste koulu‐
tuksen järjestäjälle. Siitäkin 
haasteesta on todella kovalla 
työllä selvitty. Kaikki edel‐
lytykset  ovat  edelleen  ole‐
massa  tästä  nousta,  mutta 
oman kunnan kunnanhalli‐
tuksen vahva tuki opistolle 
on kaikkein tärkein onnistu‐
misen ehto.

Elämäntyönäni  kansan‐
edustajana on ollut suuri ilo 
saada tukea Ypäjän kuntaa ja 
Hevosopistoa hevosalan ke‐
hityksessä.
Älkää  nyt  hukatko  sitä 

hyvää mitä on vuosikymme‐
net yhdessä rakennettu kun‐
nan, valtion, siis OKM:n  ja 
Helsingin yliopiston kanssa 
yhteistyöllä.  Paljossa  olen 
saanut olla mukana ja siitä 
olen suuresti kiitollinen.

Hevospitäjän pitää puolustaa omaa ”hevostaan”
SirkkaLiisa Anttila ministeri, emeritakansanedustaja

Missä on omaishoitajien arvostus?
Eläkeliiton EteläHämeen piiri
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Kunta tarjoaa yrittäjil‐
le edullisia vuokrati‐

loja.  Yksi  vuokrakiinteis‐
töistä  sijaitsee Annantiellä, 
toinen  Varsanojantiellä  ja 
kolmas Perttulantien varres‐
sa.
Perttulantien  liikehuo‐

neisto on vanha Siwan myy‐
mälä,  jonka  kunta  hankki 
vuonna  2018  tarkoitukse‐
naan vuokrata tiloja edulli‐
sesti niitä tarvitseville. Elo‐
kuusta  asti  marketin 
entisissä tiloissa on toiminut 
Kurjen Kirppis, jota pyörit‐
tää ypäjäläinen Jani Luoto, 
46.
Luodon aloittaessa kirp‐

putoritoimintaa  seinän  toi‐
sella  puolella  sijaitsi  vielä 
ompelimo. Nyt naapuriin on 
aukeamassa grillikahvio, jo‐
ta pyörittävät Murskan Para‐
tiisista tutut Emma Hjerp‐
pe  ja  Jari  Holopainen. 
Valtatie 10:n varrella sijait‐
seva Murskan kioski on niin 
ikään kunnan omistama.

– Tämä paikka toimii vä‐
hän niin kuin Murskan para‐
tiisin koekeittiönä. Suunnit‐
telemme  kesälle  uusia 
tuotteita, Hjerppe  ja Holo‐
painen paljastavat.
Grillikahvilassa  tarjoil‐

laan lounasta. Kivikylän li‐
hatiskistä löytyy palvilihoja, 
makkaroita ja muita suoma‐
laisvalmistajan  tuotteita. 
Kahvilan yhtenä vetonaula‐
na ovat Makulakun metrila‐
kut.
– Ja yksi erikoisuutemme 

ovat kuumat, suoraan uunis‐
ta myytävät ribbsit.

SIINÄ MISSÄ grillikahvila 
vasta aloittelee toimintaansa, 
on kirppiksen ikkunan alle 
pysäköity punainen Hiace jo 
vakiinnuttanut  paikkansa 
maisemassa. Auton kyljessä 
on teippaus: Janin kotihoito. 
Jani Luoto perusti Janin ko‐
tihoito toiminimen vuonna 
2016,  kun  hän  asui  vielä 
Humppilassa.

Katriina Reijonen

KKuurrjjeenn  kkiirrppppiiss  jjaa 
HHeevvoossppiittääjjäänn

Kurjen Kirppiksen Jani Luoto supisti aukioloaikoja tam
mikuuksi, mutta toiminta jatkuu normaalisti taas alku
vuoden hiljaiselon jälkeen. Grillikahvilan Emma Hjerppe 
odottaa jo kovasti kesää. Murskan Paratiisia ja grilli
kahvilaa aiotaan pyörittää rinnakkain. Kesätyöntekijöi
den saaminen saattaa muodostua isoimmaksi haas
teeksi.
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Eläkeliiton Ypäjän yhdistys
05.01 klo 11.00 Hallituksen  järjestäytymiskokous, Veteraa‐
nitupa

05.01 klo 13.00 Kuukausitapaaminen, vieraana Kirkkoherra 
Vesa Parikka. Veteraanitupa, maskisuositus,  käsidesiä  saa‐
tavilla.

19.01 klo 13.00 Lukupiiri PERUTTU

22.01 klo 13.00 Tarinatupa PERUTTU

09.02 klo 11.00 Hallituksen kokous, Veteraanitupa

09.02  klo  13.00  Kuukausitapaaminen,  vieraana  LähiTapio‐
lasta Satu Suonpää

14.02  klo  13‐17.00  Ystävänpäivä  kaffeet  Veteraanitupa, 
vieraana taiteilija Sirpa Tuomaala Nuutajärven lasikylästä

16.02 klo 13.00 Lukupiiri, Veteraanitupa

19.02 klo 13.00 Tarinatupa, Veteraanitupa

Keskustan Ypäjän kuntayhdistys ry.
Kunnallisjärjestön  ylimääräinen  kokous  pe  22.1.2021  klo 
18.00  Veteraanituvalla.  Käsitellään  yhdistyksen  lakkau a‐
minen. Kokous  jatkuu  tämän  jälkeen kuntayhdistyksen yli‐
määräisenä  kokouksena,  jossa  käsitellään  yhdistyksen 
hallituksen  kokoukselle  tuomat  asiat.  Koronan  tuomat  ra‐
joitukset  ja  viranomaisten määräykset  saa avat  kuitenkin 
tuoda muutoksia  tähän  aikatauluun  ja  tapaan  kokoustaa. 
Tervetuloa! Hallitus

MLL Ypäjän paikallisyhdistys ry
TEMPPUJUMPPA  (maanantaisin)  ja PERHELIIKUNTAVUORO 
(lauantaisin)  jatkuvat  tammikuun  puolivälissä.  Lasten  ja 
nuorten  ZUMBAT  jatkuvat  helmikuussa  keskiviikkoisin  uu‐
den ohjaajan Cinderella Karisukin  johdolla. Tulossa  ryhmä 
myös yläkouluikäisille,  tervetuloa mukaan!  Lisä edot  ja  il‐
moi autumiset 050 395 2030 / Jonna Hakamäki tai sähkö‐
pos lla mll.ypaja@gmail.com.

SPR Ypäjän osasto
Haavin  aamukahvit  ovat  tauolla  koronarajoitusten  vuoksi 
ainakin  viikolle  2.  Toivo avas   rajoitukset  poistuvat  ja 
saamme  aloi aa  kevätkauden  20.1.2021.  Tapaamme  taas 
keskiviikkoisin  ja  torstaisin  Nuoriso la  Haavissa  (Varsano‐
jan e  8)  kello  9‐11.30.  Seniorikaveri Mervi  toimii  tammi‐
kuussa normaaliin tapaan. Mervin puhelinnumero 050 576 
3040.  Lisä etoja  puh.  050  363  0508/Satu  Leppälah   tai 
050 370 6867/Eeva Mikkola.

Ypäjän Yllätys ry
Kevätkokous  sunnuntaina  7.3.2021  klo  13:00  Pertunkaa‐
ressa. Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Hallitus

Katso ajantasainen liikuntatarjonta Ypäjän Yllätyksen Face‐
book‐sivulta tai www.ypajanyllatys.fi
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Yhdistystoiminta

Nyt miehen  arki  on  yh‐
distelmä yrittäjävetoista ko‐
tipalvelua  kuten  siivousta, 
puolikkaan työviikon teke‐
mistä  Hoivakoti Wanhassa 
Pehtoorissa sekä kirpputorin 
pyörittämistä.
Jossain  vaiheessa  Luoto 

haaveili  saman  katon  alle 
perustettavasta pienestä lei‐
pomostakin.
– Se ei olisi tällä hetkellä 

mahdollista, aika ei riitä ja 
tähän  tulee naapureita,  lei‐
pomossa kahdeksan vuotta 
työskennellyt Luoto toteaa.
– Ei tämä ihan suunnitel‐

mien mukaan mennyt. Mi‐
nulla piti olla yksi vapaa per 
viikko, mutta nytkin on 16 
päivän työputki. Katsotaan, 
kauanko  tätä  jaksaa,  mies 
naurahtaa.

TAMMIKUUSSA kirpputo‐
rilla  kuten  muullakin  kau‐
pan  alalla  hiljenee.  Sen 
vuoksi Luoto päätti supistaa 
aukioloaikoja niin, että Kur‐
jen  Kirppis  palvelee  vain 
torstaista sunnuntaihin. Kes‐
kiviikkoaukioloaikaan pala‐
taan todennäköisesti vielä.
Myyjille  myyntiajan  ly‐

heneminen hyvitetään pöy‐
tävuokrien yhteydessä. Uusi 
vuosi kannattaakin aloittaa 
turhasta  tavarasta  eroon 
hankkiutumisella, sillä tam‐
mikuussa pöytiä saa toden‐
näköisesti jonottamatta.
– Nyt lopettaa yksi pöytä, 

joka on ollut elokuun puoli‐
välistä alkaen. Myyjä pitää 
joulutaukoa. Samalla myy‐
jällä  on  pöytä  myös  Loi‐
maalla  ja Alastarolla.  Hän 
on kertonut, että täällä tava‐

ra liikkuu parhaiten, Luoto 
kehaisi joulun alla.
Kurjen  Kirppiksellä  on 

kaiken  kukkuraksi  erikoi‐
suus, jota ei muista käytetyn 
tavaran ostopaikoista löydy. 
Kirpputorin tiloissa voi ni‐
mittäin levähtää Bemerhoi‐
dossa, joka vilkastuttaa fysi‐
kaalisesti  verenkiertoa. 
Bemerhoitonurkkaus  on 
ypäjäläisten yrittäjien Sanna 
Tuomen ja Sari Airon vas‐
tuualuetta. Verisuoniterapia 
tapahtuu  omatoimiperiaat‐
teella.

MONIALAYRITTÄJÄ  Jani 
Luoto muutti  puolisoineen 
Ypäjälle  viime  vuonna,  ja 
hän on tyytyväinen uuteen 
asuinympäristöönsä  koko‐
naisuudessaan.
– Kunnan kanssa yhteis‐

työ  on  sujunut  hyvin.  Me 
tykkäämme  todella  paljon 
asua täällä. Asumme Lehti‐
mäenkulmalla, jossa saa olla 
ihan rauhassa sen vähäisen 
vapaaajan, mitä tässä on.
Kunnan  positiivinen  il‐

mapiiri näkyy myös kirppik‐
sellä. Asiakaskuntaan kuu‐
luu seudun ihmisiä vauvasta 
vaariin, eikä poikkipuolisia 
kommentteja tai kohtaamisia 
ole ollut lainkaan.
– Olemme saaneet positii‐

vista palautetta, tai ainakaan 
minun korviini ei ole kuulu‐
nut mitään negatiivista. Ih‐
miset ovat jo kyselleet, että 
kai te jatkatte tammikuussa‐
kin. Monelle tämä on sellai‐
nen  sosiaalinen  paikka 
myös.

Katriina Reijonen

ggrriillllii  eelläävvööiittttäävväätt  
kkeesskkuussttaaaa

« Emma Hjerppe päätyi grillikahvilayrittäjäksi keskustaan, kun hän etsi kesäkioskin irtaimistolle säilytyspaikkaa. 
Kurjen Kirppiksen ja Murskan Paratiisin yrittäjät ovat kokeneet yhteistyön vuokranantajansa kanssa sujuvaksi. 
Kunnan kaikki liiketilat ovat tällä hetkellä täydessä käytössä.
Aukeaman kuvat: Katriina Reijonen



12 1/2021

Aikataulut
Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 

18.4.2021 ja muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:
• äänioikeusrekisterin  etojen poimintapäivä (missä 

kunnassa kukin on äänioikeute u): 26.2.2021
• ehdokashakemusten jä öpäivä: 9.3.2021

• ehdokasase elun vahvistaminen: 18.3.2021
• ennakkoäänestys ko maassa: 7. ‐ 13.4.2021
• ennakkoäänestys ulkomailla: 7. ‐ 10.4.2021

• vaalipäivä: 18.4.2021
• tulosten vahvistaminen: 21.4.2021 
• valtuustot aloi avat työnsä 1.6.2021

• Kuntavaaleissa 2017 vali in Manner‐Suomen valtuustoi‐

hin kaikkiaan 8 999 valtuute ua. Valtuute ujen määrä vä‐

heni 7 prosen a edellisistä vaaleista.

• Valitut valtuutetut edustavat 13 eri puolue a sekä useita 

eri valitsijayhdistyksiä ja yhteislistoja. 

• Valtuustoihin valituista noin 44 prosen a oli uusia valtuu‐

te uja ja 56 prosen lla oli jo aikaisempaa valtuustokoke‐

musta. Uusien valtuute ujen osuus nousi hieman edellisistä 

vaaleista.  

• Valtuustoihin valituista valtuutetuista naisia oli noin 39 

prosen a. Naisia tuli valituksi enemmän kuin koskaan aiem‐

min. Naisten osuus ehdokkaista ja valituista on edelleen pie‐

nempi kuin heidän saamansa ääni‐ ja ehdokasosuuden 

perusteella olisi odote avissa. 

• Valtuuston varsinaisista puheenjohtajista naisia oli noin 39 

prosen a ja ensimmäisistä varapuheenjohtajista 31 pro‐

sen a. 

• Kuntavaaleissa 2017 valitut valtuuston jäsenet olivat kes‐

kimäärin 50‐vuo aita ja puheenjohtajat 52‐vuo aita. 

• Nuorin valtuustoon vali u oli vaalipäivänä 18 vuo a ja iäk‐

käin 84‐vuo as. 18‐29‐vuo aiden osuus valituista valtuute‐

tuista oli selväs  vähäisempi kuin ehdokkaiden osuus. 

• Kuntavaaleissa 2017 valituista vajaa prosen  oli muita kuin 

suomen‐, ruotsin‐ tai saamenkielisiä. Vieraskielisten osuus 

on selväs  pienempi kuin heidän osuutensa ehdokkaista ja 

äänioikeutetuista.  

• Valtuustoihin vali in 66 ulkomaalaistaustaista henkilöä 

(vanhemmat syntyneet ulkomailla). Edellisistä vaaleista mää‐

rä kasvoi yhdeksällä henkilöllä. 

• Valtuustoihin valitut ovat korkeammin koulute uja kuin 

äänioikeutetut ja ehdokkaana olleet. Korkeakouluasteen tut‐

kinto on noin 40 prosen lla ja pelkän perusasteen varassa 

on noin yhdeksän prosen a. 

• Valtuustoihin vali in kaikkiaan 159 kansanedustajaa ja 4 

europarlamentaarikkoa.

Lähde: Kuntavaalit.fi

Tiesitkö?

JJookkaaiinneenn  kkuunnttaallaaiinneenn  oonn  vvaaiikkuuttttaajjaa,,  
vvuuooddeenn  jjookkaaiisseennaa  ppääiivväännää

Jokainen kuntalainen on oman arkensa paras asiantuntija. 
Anna asiantuntijuutesi käyttöön ehdokkaana ja äänestäjä‐
nä, veronmaksajana ja palveluiden käyttäjänä.

Mihin palveluihin sinun kunnassasi satsataan? Nyt jos kos‐
kaan on käytävä keskustelua siitä, mihin palveluihin sinun 
kunnassasi satsataan.

Kunta ei ole koskaan valmis. Vaikka kuntalaiset arvostavat 
palveluita, on niissäkin kehitettävää. Vaikuttamalla ede‐
sautat sinulle tärkeiden palveluiden saatavuutta.

Kunta luo mahdollisuuden työlle ja tekijälle kohdata. Kun‐
ta on koti yrittäjälle ja yrityksille. Rakennamme menestys‐
tä yhdessä.

Kunta on lapsia ja nuoria varten. Kunnat ovat tulevaisuu‐
dessa yhä enemmän lasten ja nuorten kuntia. Jokaisen 
lapsen ja nuoren tulisi tuntea olonsa osalliseksi.

Koko kunta kasvattaa lasta. Äänelläsi varmistat, että kun‐
tasi palvelee pienintä polvea oikean kokoisilla ryhmillä, 
terveillä työskentelytiloilla ja turvallisilla kulkureiteillä.

Kunnalliset harrastukset kuuluvat kaikille. Harrastuspaik‐
kojen ylläpito ja hoito kuuluu monilta osin kunnille.

Kunta järjestää kuuntelevia korvia lapsille ja nuorille. Ää‐
nestämällä vaikutat, kuinka kaikille saadaan lähipiiriin tur‐
vallisia aikuisia.

Vaikuttamalla kuntavaaleissa, vaikutat konkreettisesti il‐
mastonmuutoksen torjumiseen ja sopeutumiseen lähellä‐
si. Paikallisista energiaratkaisuista päätetään 
kunnissamme, sinä päätät valinnoista.

Lähde: Kuntaliitto


