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Vuoden  ensimmäiset 
kuukaudet ovat taka‐

na, ja olemme saaneet kokea 
ainakin hetken vanhan ajan 
talvea.  Keskusteluja  me‐
diassa on käännetty tulevien 
kuntavaalien suuntaan, mut‐
ta  kunnan  päätöksenteossa 
eletään  päivittäisten  kysy‐
mysten parissa.
Kuitenkin vaalit lähesty‐

vät,  ja  edessä  on  suuria 
muutoksia kuntien roolissa, 
kun nykymuotoiset  kunnat 
lakkaavat olemasta seuraa‐
van valtuustokauden aikana. 
Uudet valtuutetut päättävät 
SOTEn  jälkeen kunnan  si‐
vistys ja teknisestä toimes‐
ta.
Nämä ja muut elinvoimaa 

edistävät asiat ovat tärkeitä 
kunnan  ja  seudun  tulevai‐
suudelle.  Elinvoimaa  on 
kuntalaisten hyvinvoinnista 
ja yritysten toimintaedelly‐
tyksistä huolehtiminen. Tä‐
mä  tarkoittaa  myös  koko 
seutukuntaamme ja yhdessä 
tekemistä  ilman,  että  pelä‐
tään toisen hyötyvän enem‐
män kuin me juuri sillä het‐
kellä.  Hyvin  menestyvä 
seutukunta on kaikkien sen 
kuntien  ja  näiden  asukkai‐
den etu.
Kasvavien SOTEmeno‐

jen hallinnassa tärkeitä ovat 
ennaltaehkäisevät  ja  enna‐
koivat  toimenpiteet.  Seu‐

tumme  kunnilla  tulee  ole‐
maan  entistä  vähemmän 
itsenäistä päätösvaltaa, kun 
päätöksentekoa  siirretään 
suurimpiin kaupunkeihin ja 
valtiolle.  Edellisen  kerran 
Ypäjänkin itsenäisyys on ol‐
lut "uhattuna" ja keskustel‐
tavana puoli vuosisataa sit‐
ten 1960luvun lopulla.
Verotusoikeuden siirtyes‐

sä maakunnille asukkaiden 
verotus kiristyy, eikä kunnil‐
la ole suuria mahdollisuuk‐
sia lisätä omia tulojaan kat‐
tamaan  kustannuksia. 
Keinoksi jää keskittyminen 
edellä  mainittujen  kunnan 
perustehtävien hoitamiseen. 
Päätöksiä on tehtävä enna‐
koivasti, ja asukkaiden tar‐
peisiin  on  vastattava  sen 
mukaan, mille (mm. tervey‐
denhoidossa) on kulloinkin 
eniten  kysyntää  väestö  ja 
elinkeinorakenteen  perus‐
teella.
Esimerkiksi  kasvavalle 

vanhusväestölle on järjestet‐
tävä ensiluokkaiset palvelut. 
Lasten  ja  nuorten  hyvin‐
vointi ovat tärkeitä, ja myös 
niihin meidän on pystyttävä 
vaikuttamaan  ja  panosta‐
maan. Nuoriso ja vapaaai‐
katoimemme saaneet myön‐
teistä  huomiota,  ja 
kuntoportaat  toivottavasti 
nousevat  pian  edistämään 
kuntalaisten  liikuntaa  40 

vuotta sitten raivatulle Rau‐
tarinteelle.
Aikuisten  sosiaalipalve‐

luita  kehitetään  paraikaa 
seudullisena  yhteistyönä. 
Kun keskitymme näin  tär‐
keimpiin,  on  meillä  myös 
parhaat mahdollisuudet saa‐
da parhaat tekijät kiristyväs‐
sä kilpailussa työntekijöistä.
Kunnan keskustaa ja yri‐

tystoimintaa elävöittämään 
on  aloittanut  näin  ympäri‐
vuotiseen toimintaa tähtäävä 
"Murskan grillikahvio" enti‐
sessä  Siwan  huoneistossa, 
jossa myös kirpputori toimii. 
Käyttäkää  näitä  ja  muita 
kunnan omien yrittäjien pal‐
veluita aktiivisesti!

Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän 
seurakunnan julkaisema 

tiedotuslehti Ypäjän 
kunnan asukkaille.
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ILMOITUSTEN JÄTTÖPÄIVÄ

Seuraava Ypäjäläinen ilmestyy 

31.3.2021. Lehteen tarkoite u 

aineisto on lähete ävä 

sähköpos tse osoi eeseen 

ypajalainen@ypaja.fi viimeistään 

maanantaina 22.3.2021 klo 15. 

Nro 4/2021 ilmestyy 28.4.2021.
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Suosittelemme kasvo

maskin käyttöä kirjastos

sa asioiville.

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

Aa oaukiolo klo 11–14

Yhteisellä asialla

Kunto ja kunta nousuun
Markku Saastamoinen, kunnanhallituksen puheenjohtaja

Jakelukatveet kiikarissa!
Ypäjäläistä jakaa Jakelukulma Oy. Jako ei kuitenkaan peitä 
kaikkia ko talouksia. Muutamaan kymmeneen pos osoi ee‐
seen ei jaeta lehteä, ja nyt haluaisimme selvi ää, missä nä‐
mä osoi eet sijaitsevat. Selvityksen tavoi eena on ratkaista 

lanne niin, e ä kunnan ja seurakunnan  edotusleh  ta‐
voi aisi kaikki ypäjäläiset. Ilmianna lehde ömät ko taloudet 
kunta@ypaja.fi tai (02) 767 3108.
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Saimme Ypäjälle lumi‐sen  talven. Kuntalai‐
set ovat ottaneet kunnan tar‐
joamat  talviliikuntapaikat 
hyvin vastaan. Esimerkiksi 
hiihtoladut  ovat  vetäneet 
puoleensa  ihmisiä  oikein 
urakalla. Hiihtäminen onkin 
erinomainen  tapa  kehittää 
fyysistä  kuntoa  ja  samalla 
nauttia kauniista maisemis‐
ta. 
Kunta ideoi myös jatku‐

vasti  uutta myös  liikunnan 
saralla.  Viimeisimpänä 
avauksena ovat lumikengät, 

tehokas tapa ylläpitää kestä‐
vyyskuntoa. Lumikenkiä voi 
lainata liikuntapalveluista tai 
kirjastosta.  Hauskanpitoa 
hakevat  tietysti  vierailevat 
Rautarinteen pulkkamäessä 
ja samalla paistavat makka‐
raa laavulla. Mikäli kaipaat 
apua  liikuntaan  liittyvissä 
kysymyksissä, ole yhteydes‐
sä  liikunnanohjaajaamme 
Juhamatti Jokiseen.
Liikunnan lisäksi Ypäjällä 

on ihastuttanut myönteinen 
yrittäjähenki. Vanha sanonta 
tietää, että nuorissa on tule‐

vaisuus. On kuitenkin tärke‐
ää, että asioita kokeilee roh‐
keasti  iästä  riippumatta. 
Joskus epäonnistumisen pel‐
ko voi estää idean toteutta‐
misen. Silloin tulee muistaa, 
että ammattilainen on epä‐
onnistunut  useammin  kuin 
amatööri edes yrittänyt. Jo‐
kaisesta  kokemuksesta  voi 
halutessaan  oppia  jotakin 
uutta.
Pidetään jatkossakin Ypä‐

jän ilmapiiri positiivisena ja 
kannustavana uusille avauk‐
sille.

Seuraavan  Ypäjäläisen  il‐
mestymisen aikaan alkavat‐
kin  jo  puhuttaa  lähestyvät 
kuntavaalit 2021. Nautitaan 
nyt upeasta säästä.

Valtakunnallisen  He‐vosopiston merkitys 
Ypäjän  kunnalle  ja  koko 
seudullemme on mittaamat‐
toman  suuri. Siksi  sisäisen 
ilmapiirin kriisiytyminen ja 
muut opiston sisältä kantau‐
tuvat huolet on otettava va‐
kavasti.
Edellisessä  numerossa 

(Ypäjäläinen  nro  1  2021) 
ministeri,  emerituskansan‐
edustaja SirkkaLiisa Anttila 
nosti esiin hevosalan ja He‐
vosopiston historiaa ja mer‐
kitystä Ypäjän kunnalle.

Olemme  SirkkaLiisan 
kanssa saaneet tehdä vuosia 
tiivistä  edunvalvontaa  He‐
vosopiston  asialla,  ja  olen 
kokenut yhteistyömme hy‐
väksi  ja  kunnioittavaksi. 
Siksi ihmettelin lukiessani, 
kuinka hän  vieläpä väärin 
numeroin  syytti minua kir‐
joituksessaan viime hallitus‐
kauden  päätöksistä,  joiden 
puolesta hän itsekin äänesti 
eduskunnassa.  Tällaiselle 
syyttelyn  tielle  lähteminen 
hämmästyttää minua suures‐
ti.
Kirjoituksesta  unohtui, 

että  viime  hallituskaudella 
opetus ja kulttuuriministe‐
rinä toimiessani Hevosopis‐

ton  puolesta  tehtiin  paljon 
hyvää. Tärkeimpänä  pidän 
sitä, että valtio säilyi Hevos‐
opiston  yhtenä  omistajata‐
hona. Valtio on viime vuosi‐
na  vetäytynyt  omistajan 
roolista käytännössä kaikista 
muista  vastaavista  oppilai‐
toksista ja niihin rinnastetta‐
vista valtionyhtiöistä, ja tie‐
dän virkamiestasolla olleen 
paljon  keskustelua  ja  jopa 
suoraa tahtoa luopua myös 
Ypäjän Hevosopiston omis‐
tusosuudesta.  Jos  näin  ta‐
pahtuisi, uhkaisi  se Ypäjän 
Hevosopiston erityisasemaa 
valtakunnallisena hevosalan 
keskuksena,  jonka  kehittä‐
miseen valtiolla omistajana 
on suora intressi.

Opetusministerinä  linja‐
sin, että Ypäjän erityisasema 
pysyy, ja keskitimme viime 
kaudella lukuisin eri päätök‐
sin hevosalan osaamista  ja 
koulutuspaikkoja  nimeno‐
maan Ypäjälle  ja  Lounais
Hämeeseen.
Urheiluministerikaudella‐

ni myönsin Ypäjän Hevos‐
opistolle  valmentajatutkin‐
non,  jota  opisto  oli 
tavoitellut useita vuosia. Eh‐
kä kaikkein merkittävin oli 
päätös  nostaa Hevosopisto 

valtakunnalliseksi hevosalan 
valmennuskeskukseksi.  Se 
toi  mukanaan  pysyvän  ra‐
hoituksen.
Lisäksi rakensimme He‐

vosopiston ja Hämeen Am‐
mattikorkeakoulun  yhteis‐
työnä koulutuspolun korkea 
asteelle,  kun  Hämeen  am‐
mattikorkeakoulun Forssan 
yksikköön perustettiin hevo‐
salalle suunnattu tradenomin 
(AMK) tutkinto nostamaan 
alan koulutustasoa ja yhdis‐
tämään  hevososaamiseen 
bisnes  ja  yrittäjyystaitoja. 
Uusi koulutus tukee ja täy‐
dentää olemassa olevaa he‐
vostalouden agrologikoulu‐
tusta,  jossa  pohja  on 
vahvasti  maatalouselinkei‐
nojen osaamisessa. Tuimme 
tätä  uutta  avausta  korkea‐
koulujen strategiarahoituk‐
sella.

Hevosopiston taloudellis‐
ta  tilannetta  kuormittavat 
historialliset ja kauniit, mut‐
ta peruskorjauksen tarpeessa 
olevat arvokiinteistöt.
Olisi  kaikkien  etu,  että 

Hevosopisto ja Ypäjän kunta 
löytäisivät mahdollisimman 
yhteisen sävelen sen pohti‐
misessa, miten tästä kiinteis‐
tökannasta  voitaisiin  pitää 

huolta ja mitä uutta toimin‐
taa  kiinteistöihin  voitaisiin 
kehittää ja houkutella. Ny‐
kyisellään kiinteistöjen kor‐
jausvelka syö kohtuuttomas‐
ti  resursseja  koulutuksen 
laadusta ja kehittämisestä.
Koska  olen  läheltä  näh‐

nyt, millaisia uhkakuvia He‐
vosopiston  tulevaisuuteen 
kohdistuu ja miten tiukassa 
valtion  rahat    aivan maan 
hallituksen koostumuksesta 
riippumatta  tulevaisuudes‐
sakin ovat, olen entistä va‐
kuuttuneempi,  että meidän 
on  ”suoristettava  rivit”  ja 
koottavat  voimat  turvatak‐
semme Ypäjän Hevosopis‐
ton  aseman  ja  tulevaisuu‐
den.  Se  onnistuu  vain 
yhteistyöllä.
Huonot  uutiset  Hevos‐

opistolta  eivät  helpota  tätä 
urakkaa    ja  valitettavasti 
negatiivinen sana kiirii kau‐
as.  Opiston  sisäiset  ongel‐
mat on ratkaistava, ja viime 
kädessä vastuun siitä kanta‐
vat  omistajat.  Toinen  toi‐
siamme kunnioittaen raken‐
tuu  Hevosopiston  uusi 
nousu. Seudun kansanedus‐
tajana autan mielelläni tässä 
työssä parhaani mukaan.

Hevosopiston tulevaisuus turvataan 
vain yhteistyöllä
Sanni GrahnLaasonen, kansanedustaja (kok)

Talviliikuntaa Ypäjällä
Tatu Ujula, kunnanjohtaja



TOIMINTAA MAALISKUUSSA

SU 7.3. klo 10. Sanakirkko

SU 14.3. klo 10. Sanakirkko

SU 21.3. klo 10. Marianpäivän sanakirkko

SU 28.3. klo 10. Ehtoolliskirkko, Vesa Parikan lähtösaarna

Edellä  mainitut  sanat ovat  lastenlaulusta, 
jossa käydään läpi pääsiäi‐
sen tapahtumat laskiaisesta 
ylösnousemukseen.  Tätä 
kirjoittaessani on tuhkakes‐
kiviikko,  joka  päättää  las‐
kiaisen iloisen, karnevaali‐
maisen  tunnelman.  Tästä 
hetkestä  alkaa  pääsiäislau‐
antaihin asti kestävä paasto‐
naika. Meillä  luterilaisessa 
perinteessä  tuhkakeskivii‐
kon perinnettä on elvytetty 
viime vuosikymmeninä. Ih‐
misten otsaan on ennen eh‐
toollisen  vastaanottamista 
piirretty risti tuhkalla katu‐
muksen merkiksi.
Monella  on  edelleen 

paastosta sellainen käsitys, 
että se tarkoittaa jostakin tai 
joistakin ruuista tai juomista 
pidättäytymistä.  Lehdissä 
olevat laihdutuskeinot, jossa 
paastotaan,  ruokkivat  mo‐
nesti tätä käsitystä. Joiden‐
kin ihmisten kohdalla paasto 
saattaa  toki  tarkoittaa  esi‐
merkiksi  makeasta  luopu‐
mista paaston ajaksi. Paasto‐
ta voi kuitenkin muullakin 
tavalla. Henkinen paasto on 
hyvä  ja  tarpeellinen väline 
oman  hengellisen  elämän 
hoitamiseksi.  Aivan  liian 
usein  me  vain  menemme 
eteenpäin tai jopa tietyllä ta‐
valla suoritamme elämääm‐
me sen enempiä miettimättä. 

Toisinaan se voi johtaa jopa 
tietynlaiseen pakkopysähty‐
miseen. Paastonaika on kui‐
tenkin juuri hyvä aika miet‐
tiä  ja pohtia asioita. Hyviä 
kysymyksiä ovat esimerkik‐
si kuka minä olen, mitä mi‐
nun elämässäni on tapahtu‐
nut,  mikä  minua  tällä 
hetkellä  harmittaa  ja  mikä 
minua vie eteenpäin, keneltä 
tai mistä saan apua, olenko 
loukannut  jotakuta  ihmistä 
lähiaikoina, onko joku, jolta 
minun pitäisi pyytää anteek‐
si, mitä minä elämältäni ha‐
luan ja minne olen menossa?
Paastonaikaa voi käyttää 

myös  hiljentymiseen,  ru‐
koukseen  ja  uskonelämän 

hoitamiseen  esimerkiksi 
Raamatun lukemisen ja ru‐
kouksen kautta. Koronaai‐
kana emme pääse kirkkoon 
ja meidän kaikkien on pitä‐
nyt löytää uusia keinoja pi‐
tää yhteyttä toinen toisiim‐
me. Yksi asia on kuitenkin 
varma ja muuttumaton: Ju‐
mala. Häneen me  saamme 
yhteyden  samalla  tavalla 
kuin  aina  ennenkin.  Tästä 
hetkestä alkaa tie kohti pää‐
siäistä: se kulkee paastosta 
surun kautta iloon. Ja mikä‐
pä olisi sen parempi ja loo‐
gisempi  tapa  valmistautua 
pääsiäiseen kuin  rukous  ja 
hiljentyminen?

Laskiainen lasketaan, paaston aika alkaa
Katriina Laiho, diakonilastenohjaaja

Ehtoollisen vietto kirkossa 
klo 11‐13.

Tarkempaa tietoa saa 
Loimaan‐ ja Forssan 
lehden kirkollisista.

Rajoitusten tilanne selviää 
myöhemmin ja voi tulla 

vielä muutoksia.

Ypäjän kirkkoherra Vesa Parikka vie‐
raili Eläkeliiton Ypäjän yhdistyksen tam‐
mikuun kokoontumisessa. Vesa on ollut 
yhtenä linkkinä yhdistyksemme jäsenten 
ja seurakunnan välillä. Hän on innokas ja 
jokaisen huomioon ottava. Hän on tullut 
muutaman vuoden aikana tutuksi monelle 
yhdistyksemme jäsenelle.
Tammikuun  viidentenä  päivänä  kut‐

suimme hänet vieraaksi ja meillä oli tilai‐
suus muistaa häntä eläkkeelle siirtymisen 
johdosta. Annette  Honka  oli  taikonut 
erittäin näyttävän ( kirjoituksella omiste‐

tun) ja makealta maistuvan täytekakun tä‐
hän tilaisuuteemme.
Ypäjän yhdistys muisti kirkkoherraam‐

me kukkasin ja kynttilämaljan muodossa. 
Yhdistyksemme puheenjohtaja Sinikka 
Suonpää kiitti Vesaa hyvin toimineesta 
yhteistyöstä. Toivotamme Vesalle leppoi‐
sia oloneuvoksen päiviä. Tietysti toivom‐
me että hän ja hänen puolisonsa liittyisi‐
vät piakkoin eläkeliiton jäseniksi. Näin he 
voisivat nauttia liiton tarjoamista eduista.

Vesa on valmiina leikkaamaan kahvipöydän juhlavaa antia. Kuvan 
nappasi tilaisuudesta yhdistyksemme mediavastaava Markku J. 
Honka.

Vieraana Vesa
Keijo Leppänen
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Ypäjänkylän  koulun pitkäaikaisin opetta‐
ja Nikolai Krjukoff, jonka 
kaikki tunsivat Nikinä, syn‐
tyi  14.4.1932  Viipurissa. 
Hänen vanhempansa olivat 
Venäjältä vallankumouksen 
jälkeen Suomeen paenneita 
emigrantteja. Lapsuutensa ja 
nuoruutensa Niki vietti Hel‐
singin Munkkiniemessä. 
Niki kirjoitti ylioppilaaksi 

Munkkiniemen  yhteiskou‐
lusta ja valmistui opettajaksi 
Helsingin  opettajakorkea‐
koulusta vuonna 1956. Sa‐
mana  vuonna  Niki  haki 
Ypäjänkylän  yläkansakou‐
lussa avoinna ollutta johta‐

jaopettajan  paikkaa  ja  tuli 
valituksi virkaan. 
Maaseudulle  muutto  oli 

Nikille  ja  hänen vastavihi‐
tylle  vaimolleen  Ritvalle 
uuden elämänvaiheen alku. 
Nuoripari  asettui  asumaan 
koulun yhteydessä olleeseen 
opettajanasuntoon. Perhee‐
seen syntyivät lapset Irina 
ja Timo. 
Aluksi kaupunkilaisnuo‐

rilta  vaati  totuttelemista 
maaseudun tapoihin ja ihmi‐
siin. Niki kuitenkin viihtyi 
työssään  hyvin  ja  juurtui 
perheineen Ypäjälle. Hänen 
pestinsä Ypäjänkylän  kou‐
lussa  kesti  kokonaiset  38 
vuotta aina eläkkeelle siirty‐
miseen  saakka  vuonna 
1994. 
1980luvulla Niki ja Rit‐

va muuttivat Viherlammille, 
josta  tuli  heidän  keitaansa 
useaksi  vuosikymmeneksi. 
Eläkkeelle  siirryttyäänkin 
Niki  jäi Ypäjälle  itse  kun‐
nostamaansa ja osin rakenta‐
maansa kotiin. Viime kesänä 
he muuttivat  sieltä  kirkon‐
kylään. 
Niki oli uransa alusta asti 

ajatuksiltaan  nykyaikainen 
opettaja. Hän pyrki oppilai‐
den  parhaaseen  ja  kehitti 
”oman”  koulunsa, Ypäjän‐
kylän koulun, toimintatapoja 
oppilaiden  parasta  ajaen. 
Kaikki Nikin ideat eivät aina 
saaneet  kunnan  päättäjien 
hyväksyntää,  mutta  monia 

uudistuksia ja kehitysideoi‐
taan Niki sai sinnikkyydel‐
lään toteutumaan. 

Niki muistetaan jämp‐
tinä ja oikeudenmu‐

kaisena opettajana, jolla oli 
luontaista auktoriteettia. Hän 
oli aina rauhallinen ja hillit‐
ty. Hänen ei tarvinnut korot‐
taa ääntään, järjestys ja työ‐
rauha  säilyivät  luokassa   
muutoinkin. Oppitunnit oli‐
vat usein huumorin sävyttä‐
miä.
38 vuoden aikana koulu‐

maailma muuttui, mikä vaati 
myös Nikiltä  kehittymistä. 
Tämä  ei  Nikiä  pelottanut. 
Hän  oli  aina  valmis  oppi‐
maan uutta ja oli kiinnostu‐
nut  kaikenlaisista  asioista 
niin politiikan,  tieteen,  tai‐

teen  kuin  vaikkapa  filoso‐
fian alalta. Nikin yleissivis‐
tys  oli  laaja,  ja  hänen 
kanssaan pystyi keskustele‐
maan lähes mistä tahansa. 
Niki oli innokas urheilu‐

mies. Kouluun hän  perusti 
jääkiekkokerhon ja jalkapal‐
loliigan, mutta etenkin kori‐
pallo  oli  lähellä  hänen  sy‐
däntään. Olihan hän itsekin 
pelannut  Munkkiniemessä 
Torpan  Pojissa  ja  kuului 
seuran  perustajajäseniin. 
Ypäjällä Nikin intohimo ko‐
ripalloa kohtaan jatkui. Pää‐
työnsä  ohessa  hän  järjesti 
Ypäjän junioreille koripallo‐
toimintaa. Kiinnostus lajiin 
oli niin vahva, että 1960lu‐
vulla Niki oli perustamassa 
Loimaan  Korikonkareita, 
joiden  toiminnassa  hän  oli 
aktiivisesti mukana toimien 
seuran puheenjohtajana, val‐
mentajana  ja  innokkaana 
kannustajana.  Lisäksi Niki 
kirjoitti  paljon  valmen‐
nusoppaita ja lehtikirjoituk‐
sia.                                         

Nikistä  tuli  ypäjäläi‐
nen  legenda,  jonka 

puheita ja tekemisiä monet 
hänen entiset oppilaansa ja 
tuttavansa edelleen muiste‐
levat. Useammalle sukupol‐
velle Ypäjänkylän koulu oli 
”Nikin  koulu”.  Koulu  oli 
loppuun  asti  paikka,  jonne 
Niki  aina  palasi  muistele‐
maan menneitä ja pysymään 
ajan tasalla myös nykyajan 
kouluoloista. Nikin vierailut 
koululla 2000luvun puolel‐
la olivat päivän piristys sekä 
oppilaille  että  henkilökun‐
nalle. Usein Niki toi tuliaisi‐
na herkkuja, mikä ilahdutti 
arjen  puurtajia.  Opettajille 
Niki, herrasmiehen tapaan, 
toi  lukuvuoden  päätteeksi 
kukkia. 

2000luvun alussa Niki alkoi  laatia  koulun 
historiikkia.  Ensimmäinen 

versio valmistuikin koulun 
100vuotisjuhliin,  mutta 
myöhemmin Niki löysi uu‐
den näkökulman, josta hän 
alkoi  aihetta  lähestyä. Työ 
jäi  kuitenkin  kesken.  Voi‐
mien heikentyessä hän pyysi 
entistä  oppilastaan  jatka‐
maan projektia. Kun koulun 
historiikki aikanaan valmis‐
tuu, Nikin muisto tulee elä‐
mään vahvana sen sivuilla.
Nikin  elämää ohjasi  hä‐

nelle tärkeä motto: Hyvä pa‐
laa aina takaisin. Tätä ohje‐
nuoraa  Niki  noudatti 
olemalla  ystävällinen  ja 
avulias lähimmäinen kaikil‐
le, jotka apua tarvitsivat. Ni‐
kin kollegalle ja opetustyön 
jatkajalle on ollut ilo ja kun‐
nia  olla  mukana  ja  avuksi 
myös Nikin elämän viimeis‐
ten kuukausien aikana. Toi‐
vottavasti  Niki  sai  pikku‐
riikkisen takaisin sitä hyvää, 
mitä oli koko elämänsä ajan 
jakanut muille. 

Nikolai Krjukoff nukkui 
pois  syyskuun  8.  päivänä 
2020 sairauden uuvuttama‐
na. Muistelemme häntä kun‐
nioittaen ja kaivaten.

Outi Viitanen, Nikin kollega
Tiina Niinimaa, Nikin 
oppilas

NNiikkoollaaii  KKrrjjuukkooffff  iinn  mmeemmoorriiaamm
14.4.1932  8.9.2020

""
NNiikkii   ooll ii   aaiinnaa  vvaallmmiiss   ooppppiimmaaaann  uuuutt ttaa..   

HHäänn   ooll ii    kkii iinnnnoossttuunnuutt    kkaaiikkeennllaaiiss iiss ttaa  
aass iiooiiss ttaa  nnii iinn  ppooll ii tt ii iikkaann,,    tt iieetteeeenn,,    ttaaii tteeeenn  
kkuuiinn  vvaaiikkkkaappaa   ff ii lloossooff iiaann  aallaall ttaa..
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Ypäjän seurakunta va‐litsi Pentti  Lehdon 
uudeksi kirkkoherraksi Vesa 
Parikan jäädessä ansaituille 
eläkepäiville  huhtikuussa. 
Tampereen  Messukylässä 
aiemmin  työskennellyt 
Pentti Lehto aloitti vs. kirk‐
koherrana tammikuussa. Pa‐
rikka  käyttää  kertyneet  lo‐
mansa ennen eläkettä.
Pentti Lehto on entuudes‐

taan tuttu mies Ypäjän seu‐
rakuntalaisille. Hän  sijaisti 
Parikkaa ensimmäisen ker‐
ran jo vuonna 2016. Hän on 
saanut olla ohjaamassa nuo‐
rille seurakuntalaisille rippi‐
kouluja  ja  tutustunut muu‐
tenkin paikallisiin.
Uusi  kirkkoherra  kuvai‐

lee edeltäjäänsä perusteelli‐
seksi, auttamisenhaluiseksi 
ja  aina  valmiiksi  asioiden 
toteuttajaksi.
Lehto  haluaisi  itse  tulla 

tutuksi rehellisesti omana it‐
senään.

– Haluan olla oma itseni ja 
riittää sellaisena. Haluaisin 
myös  pystyä  kuulemaan 
seurakunnan  tuottamia hil‐
jaisia ääniä. En välttämättä 
kuule kaikkea, mutta haluai‐
sin pystyä aistimaan ilmapii‐
riä sanomattakin.

Tavoitteesta  huolimatta 
seurakuntalaisten ei kannata 
kainostella  asiansa  kanssa, 
vaan  tulla  rehdisti  juttele‐
maan  aina,  jos  kokee  kai‐
paavansa  keskusteluapua. 
Kirkkoherran löytää tätä ny‐
kyä varmimmin kirkon sa‐

kastista,  jossa Lehdon työ‐
huone sijaitsee.
Kirkkoherranvirasto, joka 

vaihtoi nimensä seurakunta‐
toimistoksi,  palvelee  nyt 
seurakuntakodilla.  Sinne 
Lehto ei kuitenkaan oikein 
mahdu. Ahtauden aiheutta‐
vat  nimenomaan  neliöt,  ei 
työyhteisön  tukaluus. Työ‐
kaverit ja seurakunnan ilma‐
piiri ovat Lehdon kokemuk‐
sen  mukaan  kehumisen 
arvoiset.

Lehto on ollut uskossa nuoresta  aikuisesta 
saakka. Papiksi vihkiminen 
tapahtui  kuitenkin  vasta 
muutama vuosi sitten. Lehto 
eli tuolloin elämänvaihetta, 
jossa hän alkoi toden teolla 
tutkailemaan  omaa  kutsu‐
mustaan.
Oman  kutsumuksen 

kuuntelua Lehto suosittelee 
seurakuntalaisillekin.  Jos 
seurakunnan toiminta tuntuu 
vetävän puoleensa, asia kan‐
nattaa  rohkeasti  ottaa  pu‐
heeksi. Sillä nyt jos koskaan 
seurakunnassa  tarvitaan 
uusia vapaaehtoisia.
– Ei kannata olla sellaista 

ajatusta,  että  ei  voisi  olla 
avuksi  tai  että  kirkkoon  ei 
voi tulla tekemään jotakin. 
Aina  voi  tulla  juttelemaan 
siitä, mitä voisi tehdä.
Vapaaehtoistyötä pystyy 

tekemään, vaikka kaikenlai‐
nen  ryhmätoiminta  onkin 
vielä tauolla.
Kokoontumisrajoitusten 

vuoksi  jumalanpalvelukset 
videoidaan ja lähetetään in‐
ternetiin  ihmisten katsotta‐
vaksi. Se on sentään jotain, 
mutta ei korvaa oikeita koh‐
taamisia.
– Turhia  juttuja voi kar‐

siutua nyt, mutta tilalle tulee 
varmasti hyvääkin. Ehkä ko‐
ronan myötä aletaan ajatella 
syvällisemmin. Me olemme 
olemassa,  kun meitä  tarvi‐
taan, silloinkin, kun emme 
voi olla koolla läsnä olevan 
seurakunnan kanssa.

PPeennttttii  LLeehhttoo  
• Vali in Ypäjän uudeksi 

kirkkoherraksi eläköityvän 

Vesa Parikan  lalle.

• Aloi aa virallises  työssään 

1. huh kuuta, siihen as  toi‐

mii viransijaisena.

• Asuu Forssassa ja Helsingis‐

sä.

• 59‐vuo as.

• Toimi aiemmin Tampereen 

Messukylän seurakunnan 

pappina.

• Sai pappisvihkimyksen Ou‐

lussa vuonna 2017.

• Työskenteli ennen teologi‐

sia opintoja rakennusalan 

yri äjänä.

Pentti Lehto aloitti kirkkoherrana
Katriina Reijonen

""
HHaalluuaaiissiinn   ppyyssttyyää   kkuuuulleemmaaaann   sseeuurra‐a‐

kkuunnnnaann  ttuuoottttaammiiaa  hhiilljjaaiissiiaa  äääänniiää  jjaa  aaiis‐s‐
ttiimmaaaann  iillmmaappiiiirriiää  ssaannoommaattttaakkiinn..

Ypäjän seurakunnan vs. kirkkoherra Pentti Lehto 
viihtyy hyvin uudessa työpaikassaan. KUVA: Katriina 
Reijonen
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Korona  on  aiheuttanut 
monenlaisia  uudelleenjär‐
jestelyjä  myös  ihmiselon 
herkimpiin hetkiin.
– Eniten minua ovat su‐

rettaneet hautajaiset ja siu‐
naustilaisuudet. Muistotilai‐
suuksiakaan ei voi pitää.

Rakennusala on  työl‐
listänyt Lehtoa vuo‐

sikymmenet. Alan konkari‐
na  hänellä  on  tuntuma 
siihen, millaisella aikataulu‐
tuksella Ypäjän  kirkon kat‐
toremontti kannattaa tehdä. 
Nyt  näyttäisi  siltä,  että  re‐
montti siirtyy vuoteen 2022. 
Tämä  vuosi  on  menetetty, 
sillä  tarjouspyyntöjä ei ole 
vielä lähetelty.
Kattoremontti ja kunnos‐

tusmaalaus  tulee  haukkaa‐
maan ison loven seurakun‐
nan  talouteen,  mutta 

onneksi remontti ei ole niin 
mittava kuin alun perin ou‐
nasteltiin. Kuten kirkkoher‐
ra  Parikka  kirjoitti  seura‐
kunnan palstalla numerossa 
6/2020, katto todettiin kun‐
totutkimuksessa pohjimmil‐
taan hyväksi.
Yksipappisessa  seura‐

kunnassa työskentelyssä on 
paljon samoja piirteitä kuin 
yrittäjyydessä. Asiat täytyy 
hoitaa, vaikka ne eivät var‐
sinaisesti  omalle  tontille 
kuuluisikaan.
Onkin oikeastaan melko 

vaikeaa  määritellä,  mikä 
kaikki kuuluu kirkkoherran 
ja  papin  työsarkaan,  mikä 
taas ei.
–  Täytyy  olla  tarkkana, 

ettei lähde puuhaamaan mi‐
tään sellaista työtä, mikä ei 
ole ihmisten kanssa elämistä 
ja olemista, evankeliumin ja 

Jumalan  sanan  asialla  ole‐
mista.

Kirkkoherra  varaa 
oman  uskonelämän 

hoitamiselle aikaa, sillä pa‐
pin  suurin  esimies  löytyy 
taivaasta.
– Haluan  tuoda evanke‐

liumin sanaa vahvasti esille. 
En aio sitä piilotella. Se on 
paras tie meille kaikille. Pa‐
pin perustehtävä on kertoa, 
että meillä on armahtava Ju‐
mala, jolle me riitämme.

Kirkkoherran valintaan mahtui jännitystä. Virkaan 
haki neljä kandidaattia. Valintaprosessissa päädyt‐

tiin Juha Aroseen, joka kuitenkin kieltäytyi virasta päästy‐
ään kirkkoherraksi toiseen seurakuntaan. Uusi valintakier‐
ros  päätettiin  järjestää  jäljellä  jääneiden  hakijoiden 
kesken.
Kirkkovaltuusto kannatti jo ensimmäisessä äänestyk‐

sessään myös Pentti Lehtoa, joka hävisi tiukasti äänin 7
5 Aroselle. Näin jälkikäteen tuntuu hyvältä, että luotta‐
musta löytyi jo ensimmäisellä valintakierroksella.
– Tuntuu todella kivalta, että tulin valituksi, sillä tähän 

tehtävään halusin. Tämä tuntuu sopivalta. Messukylän 
seurakunnassa oli yli 40 000 jäsentä. Kaikki toimi, mutta 
täällä saan olla osa ja lähellä yhteisöä, Lehto kokee.

Hevosopiston alaisuudes‐
sa  toimiva  Hevosurheilun 
valmennuskeskus on uudes‐
sa strategiassaan kaavaillut 
kullekin olympialajille omaa 
lajiasiantuntijaa. Lajiasian‐
tuntijan  toivotaan  tuovan 
näkemystä  ja  konkretiaa 
Valmennuskeskuksen  toi‐
minnan kehittämiseen, jotta 
Suomen  ratsastusurheilun 
kehitys  oikeaan  suuntaan 
jatkuu.
Lajiasiantuntija  toimii 

paitsi  asiantuntijan  myös 
mentorin roolissa. Aiemmin 
Hevosopisto  solmi  yhteis‐
työsopimuksen Elmo Janka‐
rin  ja  Sanna  Siltakorven 
kanssa, jotka toimivat kent‐
täratsastuksen lajiasiantunti‐
joina.  Lajiasiantuntijoiden 
myötä  Valmennuskeskus 
muun  muassa  kehittää  ur‐
heiluakatemiatoimintaa, 
tuottaa valmennusklinikoita 
ja  pyrkii  luomaan  suhteita 
etenkin nuorille ratsastajille 
ja viemään heitä urheilijan 

urallaan eteenpäin.
–  Olemme  tehneet  He‐

vosopistolla  kovasti  töitä 
yhteistyössä  Suomen  Rat‐
sastajainliiton kanssa,  jotta 
saamme  hevos  ja  ratsas‐
tusurheilun  luontaiseksi 
osaksi muuta urheiluperhet‐
tä. Henri Ruosteen ja Juu‐
lia Jyläksen mukaan lähte‐
minen on iso askel eteenpäin 
ja  juuri  sitä  työtä,  jota 
Olympiakomitea  meiltä 
odottaa, riemuitsee Hevos‐
opiston toimitusjohtaja Pau‐
liina Mansikkamäki.
–  Tämä  on  mahtavaa, 

olen tosi otettu tästä pestistä! 
Nastan kuuloinen projekti ja 
asiallinen juttu. Toivottavas‐
ti voidaan  tehdä hyvää he‐
vosalan osaamisen ja urhei‐
lun  tason puolesta. Haluan 
osallistua  ennen  kaikkea 
asiantuntijana,  tuon  koke‐
musta ja näkemystä ammat‐
timaisesta hevostyöstä ja ku‐
viosta  esteratsastuksessa. 
Koko managementista aasta 

ööhön. Lisäksi haluan tuoda 
osaamistani  kasvatuksesta. 
En ole nähnyt vain kilpaile‐
mista vaan koko tuottopro‐
sessin alusta loppuun saakka 
ja käynyt sen läpi henkilö‐
kohtaisesti. Ratsastustekni‐
sesti  tietysti  olen  kilpaillut 
isoja  ratoja  ja  isoja  kisoja, 
olen pysynyt ajan hermolla 
ja voin sieltä tuoda vinkkejä 
ja ajatuskulmia, mihin kiin‐
nittää  huomiota  ja  mitkä 
asiat  ovat  tärkeitä  huippu
urheilussa,  iloitsee  huip‐
puesteratsastaja ja hevoskas‐
vattaja Juulia Jyläs.
Lajiasiantuntijat toimivat 

yhteistyössä  maajoukkue‐
valmentajien  kanssa.  Toi‐
mintaa tarjotaan tavoitteelli‐

sille  ja  motivoituneille 
ratsukoille ja heidän sidos‐
ryhmilleen,  ei  pelkästään 
maajoukkueratsastajille.
–  Päätös  lähteä mukaan 

oli  omalta  osaltani  nopea. 
Haluan  olla  mukana  luo‐
massa toimintamallia, joka 
tukee uraa, auttaa nuoria ih‐
misiä saamaan mahdollisim‐
man laajan pohjan ja näkö‐
kulman  siihen,  mitä  ura 
kilparatsastajana on ja mitä 
se voi olla, kertoo olympia‐
paikkaa  Tokioon  odottava 
kouluratsastaja Henri Ruos‐
te.

Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN 
FORSSAAN

TORSTAINA 18.3.2021 &
TORSTAINA 22.4.2021

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

Henri Ruoste ja Juulia 
Jyläs Hevosopistolle
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KUNTAVAALIEN KOTIÄÄNESTYS
Äänioikeutettu henkilö,  jonka kyky liikkua tai toimia 
on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys‐ 
eikä  ennakkoäänestyspaikkaan  ilman  kohtuuttomia 
vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan.  Kotiää‐
nestys toimitetaan vain äänestäjän kotikunnassa. Ko‐
tiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa 
asuva omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen yh‐
teydessä.

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen
Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan Ypäjän kunnan kes‐
kusvaalilautakunnalle.

Ilmoittautuminen tehdään joko kirjallisesti kunnanvi‐
rastolta saatavalla lomakkeella tai puhelimitse. Ilmoit‐
tautuminen  voidaan  myös  tehdä  sähköpostin 
(kunta@ypaja.fi) välityksellä.

Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä myös toi‐
nen henkilö.

Kotiäänestykseen ilmoittautumisen vaaliin on oltava 
perillä keskusvaalilautakunnassa viimeistään 6.4.2021 
klo 16.

Kotiäänestyksen toimittaminen
Kuntavaalien kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänes‐
tysaikana 7‐13.4.2021. Äänestäjälle ilmoitetaan etukä‐
teen  kirjeitse  tai  puhelimitse  kahden  tunnin 
tarkkuudella se ajankohta, jolloin vaalitoimitsija saa‐
puu toimittamaan äänestyksen.

Kotiäänestys eroaa vain vähän tavallisesta ennakkoää‐
nestyksestä.   Tärkeä ero on siinä, että kotiäänestyk‐
sessä  on  vaalitoimitsijan  ja  äänestäjän  lisäksi  oltava 
läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä henkilö, jo‐
ka on täyttänyt 18 vuotta.

Äänestäjällä on oikeus käyttää äänestystoimituksessa 
avustajaa, jona voi olla myös edellä mainittu hänen va‐
litsemansa tai hyväksymänsä henkilö.

Äänestäjä merkitsee ehdokkaan numeron äänestyslip‐
puun siten, että vaalisalaisuus säilyy.  Äänestyslippu 
suljetaan leimattuna vaalikuoreen,  joka on väriltään 
ruskea, jossa pieni ikkuna.  Äänestäjä täyttää lähete‐
kirjeen ja osoittaa sen Ypäjän kunnan keskusvaalilau‐
takunnalle.    Paikalle  kutsuttu  henkilö  merkitsee 
nimikirjoituksensa  lähetekirjeeseen.    Vaalitoimitsija 
merkitsee lähetekirjeeseen todistuksen, että äänestys 
on tapahtunut laissa säädetyin tavoin.  Lopuksi lähe‐
tekirje sekä siihen mahdollisesti liitetty ilmoituskortti 
sekä vaalikuori suljetaan lähetekuoreen, joka on väril‐
tään keltainen  ja  jonka vaalitoimitsija toimittaa kes‐
kusvaalilautakunnalle.

Ypäjän  kunnan  keskusvaalilautakunnan  osoite  on 
Perttulantie 20, 32100 YPÄJÄ  ja puhelinnumero 02‐
7626 500 (keskus) tai 044–4352000.

Ypäjällä 9.2.2021

Ypäjän kunnan keskusvaalilautakunta

Ypäjällä  paikallisyhdis‐
tykset  ja  kunnallisjärjestö 
liitettiin kuntayhdistykseksi. 
Virallinen nimi on Keskus‐
tan  Ypäjän  kuntayhdistys. 
Muutoksella  haluttiin  vä‐
hentää  turhaa  kokousby‐
rokratiaa.
Yhdistyksen hallitukseen 

valittiin kymmenen jäsentä. 
Puheenjohtajana  toimii 
Markku Leppälahti, varapu‐
heenjohtajana Matti Alanko, 
sihteerinä Jouni Paloposki. 
Talousvastaava  on  Pirkko 
Lipponen,  muina  jäseninä 
Riitta  Pyykkö,  Jari  Rämö, 
Keijo Leppänen, Kari Lep‐
pälahti, Markku Mäkeläinen 
ja Heikki Levomäki.
Uusi yhdistys valmistau‐

tuu innokkaasti vaaleihin ja 
uusiin haasteisiin. Ypäjä on 
hieno  kunta,  on  etuoikeus 
syntyä tänne ja asua täällä.
Keskustan  osastoilla  on 

ollut pitkä kunniakas histo‐
ria Ypäjän  kunnassa.  Kes‐
kusta on vahvasti puolusta‐
nut  kunnan  itsenäisyyttä, 
vaikka  laillakin on yritetty 
ohjata  meitä  isompien  sy‐
liin. Vaikka  yhteistyötä  on 
lisätty,  oma  identiteetti  on 
säilytetty  päätöksenteossa. 
Tulevaisuus on taas kerran 

haasteellinen. Miten parhai‐
ten säilytämme kuntalaisten 
palvelut muuttuvassa maail‐
massa?
Kuntavaaleissa  valitaan 

taas kerran päättäjiä. Vaalien 
jälkeen politiikka jää taka
alalle ja olemme kaikki yh‐
teisrintamassa ypäjäläisinä 
ajamassa  kuntalaisten  ja 
Ypäjän  parasta.  Nyt  pitää 
erityisesti  kiinnittää  huo‐
miota päätöksenteon avoi‐
muuteen. Kaikkien tulee ol‐
la mukana.
Kuntaan muuttaa  satoja 

ihmisiä vuosittain ja saman 
verran muuttaa pois. Meidän 
pitää  keksiä  jokin  sopiva 
keskusteluareena vanhoille 
ja uusille ypäjäläisille. Ypä‐
jäläiseen on tulossakin osio 
Ypäjän kehumiseen. Ollaan 
mieluummin  positiivisia 
kuin  synkkiä  murjottajia. 
Keksitään tänne uusia asioi‐
ta  hyvinvoinnin  edistämi‐
seksi. Yritetään saada asuk‐
kaiden muuttoliike Ypäjälle.
Korona  jyllää  aikansa. 

Toivottavasti  jo  kesällä 
päästään pitämään yhteisiä 
tilaisuuksia ja kohtaamaan 
toisiamme!

Keskusta yhdisti voimansa 
Ypäjällä
Markku Leppälahti

ULKOMAINONTA
Kuntavaalien 2021 ulkomainonta Ypäjän asemakaava‐alueella 
on sallittu ainoastaan torialueella. Ypäjän kunta toimittaa to‐
rialueelle vaalimainostelineet ulkomainosten kiinnittämistä 
varten.

Mainospaikkoja on varattu kaksi kaksipuolista paikkaa jokai‐
selle ehdokkaita asettavalle ryhmittymälle. Mainospaikkojen 
järjestys on ehdokkaita asettaneiden ryhmittymien mukainen 
numerojärjestys pienimmästä numerosta alkaen, vasemmalta 
oikealle, torilta Kurjenmäentielle päin katsottuna. vaalimai‐
nos kehikoissa ei ole taustalevyjä, kehikon korkeus on 120 cm 
ja leveys 79 cm.

Ulkomainonta  voidaan  aloittaa  näissä  telineissä  tiistaina 
30.3.2021.

Mainostelineisiin  kiinnitetyt  vaalimainokset  tulee  poistaa 
23.4.2021 mennessä.
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SDP  on  kansan  puolue, 
joka  kunnioittaa  ihmisiä, 
jotka tallaavat tätä maata, ja 
pitävät kiinni kuin juuret, et‐
tä ei irtoaisi ja lentäisi muu‐
alle. Missään ei ruoho kasva 
vihreämmin kuin täällä Suo‐
messa. Missään  ei  ihmiset 
nauti luonnosta kuin täällä. 
Meillä on kaikkea, on puh‐
taat järvet ja joet sekä soli‐
sevat  purot.  Miksi  emme 
juuri  näitten  takia  tekisi 
kaikkeamme että tämä kau‐
neus säilyisi ikuisesti.
Kun  sain  liittyä  tähän 

puolueeseen, en olisi usko‐
nut  jos  en  olisi  nähnyt  ja 
kuullut, kuinka puoluetove‐
rit ottivat vastaan minut. Ja 
hymy, se ei ollut tekohymyä 
vaan aitoa, joka lähti silmis‐
tä ja ulottui kädenpuristuk‐
seen. Tämä oli Suomen de‐

mokraattinen vastaanotto.
Nyt koitetaan taas saada 

kansaa uurnille valitsemaan 
niitä jotka ovat ehdolla kun‐
nan työntekijöiksi, jotka te‐
kevät  kaikkensa  ja  vähän 
vielä enemmän kuntalaisten 
puolesta.  Saisimme  pitää 
koulut,  terveydenhuollot, 
palvelutalot, kirkot, pankit, 
kaupat, ym, ym. Nämä kaik‐
ki saamme pitää, jos huoleh‐
dimme toisistamme, emme‐
kä  ole  ylimielisiä  vaan 
kävelemme rinnakkain, oli 
siinä kuka tahansa.
Meidän  tavoitteet  ovat 

korkealla ja sydämemme sii‐
nä mukana, niin ei horjuta 
eikä  väistellä  tavoitteista 
joista yksi on koronan ku‐
kistaminen ja nopeasti.

KUNTAVAALIT 2021
Ypäjän kunnassa toimitetaan kuntavaalit sunnuntaina 18. päi‐
vänä  huhtikuuta  2021.  Vaalitoimitus  alkaa  vaalipäivänä  klo 
9.00 ja päättyy klo 20.00.

ÄÄNESTYSALUEET JA ÄÄNESTYSPAIKAT
Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti äänestysalueet ja ää‐
nestyspaikat ovat seuraavat:

Nro Äänestysalue Äänestyspaikka

1 Ypäjä Kartanon  koulu,  Varsanojantie  97

ENNAKKOÄÄNESTYS
Kuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 7.4.‐13.4.2021. En‐
nakkoäänestyspaikkana on Ypäjän kunnanvirasto, osoite Pert‐
tulantie 20.

Ennakkoäänestyspaikka on auki seuraavasti:

keskiviikko klo 9–15

torstai klo 9–17

perjantai klo 9–14.30

lauantai ja sunnuntai klo 10–15

maanantai klo 9–15

tiistai klo 9–18

2/2021

Suomi nousuun iloisten sä‐
velten tahdittamina
Kuntavaaliehdokas Veikko Nieminen SDP

Henkilöllisyyden to
dentaminen:
• Ojenna henkilöllisyystodis‐
tuksesi tarkastettavaksi.

• Ota maski kasvoiltasi tart‐
tuen korvalenkkeihin molem‐
min puolin.

• Pidä maskia samalla poista‐
misotteella käsissäsi tarkas‐
tuksen ajan.

• Älä laske maskia käsistäsi.

• Kun saat tarkastajalta lu‐
van laittaa maskin yllesi, pue 
maski varoen koskettamatta 
kasvojasi.

• Käytä käsihuuhdetta.

• Laita henkilöllisyystodis‐
tuksesi talteen.

• Jos äänestäjä kieltäytyy 
maskin poistamisesta, eikä 
hänen henkilöllisyyttään sen 
vuoksi voida todeta, äänes‐
tystä ei voida ottaa vastaan. 
Vaalilain mukaan äänestäjä 
on velvollinen esittämään 
vaalitoimitsijalle selvityksen 
henkilöllisyydestään.

Karanteeni tai eris
tys:
Tartuntatautilääkärin mää‐
räämässä karanteenissa ole‐
vat voivat äänestää 
kotiäänestyksessä. Jos tar‐
tuntatautilääkäri on määrän‐
nyt henkilön eristykseen 
(henkilöllä on todettu koro‐
navirustartunta), vaalitoimit‐
sija ei voi mennä 
toimittamaan kotiäänestystä.

Kun ilmoitetaan kotiäänestä‐
jälle kotiäänestyksen toimit‐
tamisen ajankohdasta, on 
mahdollista ilmoittaa äänes‐
täjälle, että hänen tulee pe‐
rua ilmoittautumisensa 
kotiäänestykseen, jos hänet 
on määrätty eristykseen.

Eristyksessä olevat voivat ää‐
nestää ainoastaan laitosää‐
nestyksessä, jos ovat 
hoidettavina sairaalassa ja 
hoitohenkilökunta katsoo, 
että äänestäminen voidaan 
turvallisesti toimittaa.

MAINONTA YPÄJÄLÄISESSÄ
Toimitusneuvosto on päättänyt kokouksessaan 8.2.2021 tar‐
jota puolueille puolen sivun mainospaikan veloituksetta 31. 
maaliskuuta 2021 ilmestyvästä Ypäjäläisestä (nro 3‐2021).

Mainospaikan moduulimitat ovat joko 90 x 262 mm tai 184 x 
128 mm. Aineisto on toimitettava painovalmiina pdf‐tiedosto‐
na 22. maaliskuuta klo 15 mennessä toimituksen sähköpostio‐
soitteeseen ypajalainen@ypaja.fi.

Mainoksen ollessa puolta sivua isompi puoluetta laskutetaan 
yhdistyshinnoittelun mukaisesti. Aineiston toimittajaa pyyde‐
tään ystävällisesti kirjaamaan laskutustiedot sähköpostin yh‐
teyteen. Lehden suurin vastuu  ilmoituksen  julkaisemisessa 
sattuneesta virheestä on ilmoituksen hinta.

Numerossa  3‐2021  julkaistaan  ehdokasmainonnan  lisäksi 
viralliset vaalilistat.

MITÄ HYVÄÄ YPÄJÄLLÄ?
Oheisissa lukijoiden ja kuntavaaliehdokkaiden teksteissä mai‐
nitaan monia Ypäjälle ominaisia seikkoja, joista voimme olla 
yhdessä ylpeitä. Mitä kaikkea muuta hyvää Ypäjältä löytyy? 
Ypäjäläinen alkaa julkaista säännöllisesti lukijoiden lähettämiä 
huomioita Ypäjästä. Miksi Ypäjä on hyvä paikka asua, minkä 
vuoksi voimme kulkea rinta rottingilla  ja kertoa olevamme 
Hevospitäjästä?

Lähetä omat Mitä hyvää Ypäjällä ‐tekstisi sähköpostitse toi‐
mituksen osoitteeseen. Tekstin ei tarvitse olla pitkä.



10 2/2021

Loimaalle  on  lyhyen ajan sisällä kehittynyt 
varsin  kattava  lemmikkien 
ruokia valmistavien yrityk‐
sien joukko. Viime syksynä 
aloittanut Rovio Pet Foods 
on tuonut koiranruokamark‐
kinoille  uuden  kotimaisen 
kuivaruokasarjan nimeltään 
Werraton.  Koiranruokien 
kehittämisessä on alusta asti 
ollut  mukana  ypäjäläinen 
Susanna Särkijärvi. 
Susanna Särkijärvi työs‐

kenteli  tutkijana Luonnon‐
varakeskuksessa (Luke, ent. 
MTT)  Ypäjällä  vuodesta 
1999. Tuolloin pääpaino tut‐
kijan työssä oli hevosten ra‐
vitsemuksen  ja  hyvinvoin‐
nin parissa. Hän oli mukana 
myös muiden eläinlajien tut‐
kimustöissä,  kuten  sikojen 
ja  koirien  ravitsemukseen 
liittyvissä projekteissa.
Koiraharrastus  on  ollut 

osa hänen elämästään jo hy‐
vin  pitkään.  Hän  on  ollut 
yhtenä  asiantuntijoista  kir‐
joittamassa  muun  muassa 

opasta koirien ruokinnasta.
Susanna  on  kasvattanut 

metsästyslinjaisia  labrado‐
rinnoutajia lähes 15 vuotta, 
kotona hänellä on tällä het‐
kellä seitsemän koiraa. Kun 
häneltä kysyttiin kiinnostus‐
ta täysin uudenlaisen, koti‐
maisen  koirien  kuivaruo‐
kaan liittyvään projektiin, ei 
vastausta  tarvinnut  miettiä 
pitkään. 
– Tero Rovion, loimaalai‐

sen kananmunatuottajan, en‐
nakkoluuloton asenne ja li‐
säksi  todella 
mielenkiintoinen koiriin liit‐
tyvä  uusi  työmahdollisuus 
sai uteliaisuuteni syttymään. 
Olen  saanut  käyttää  tässä 
työssä sekä vuosien varrella 
koiraharrastuksen  pohjalta 
syntynyttä osaamistani että 
eläinten ravitsemukseen liit‐
tyvää vahvaa teoriatietoa. Ja 
samalla olen päässyt kehittä‐
mään  koirille  jotain  täysin 
uutta, pystymme hyödyntä‐
mään tuoreen kananmunan 
käyttöä koirien kuivaruoan 

raakaaineena. Kananmuna 
on  yksi  Werraton  ruokien 
pääraakaaine ja käytämme 
sitä kuivaruokien valmistuk‐
sessa ennen näkemättömän 
suuren  määrän,  Susanna 
kertoo  uudesta  Werraton 
ruoasta.

Tuotekehityspäällikkö‐nä Rovio Pet Foodsil‐
la  työskentelevän  Susanna 
Särkijärven  työtehtäviin 
kuuluu lemmikkien ruokien 
reseptiikasta  vastaaminen, 
tuotekehitys, laadunvalvon‐
ta,  raakaainevalinnat  sekä 
erilaiset asiantuntijatehtävät. 
Susanna kertoi uudesta mie‐
lenkiintoisesta työprojektis‐
taan pitkäaikaiselle ystäväl‐
leen  Eeva  Lehtoselle  jo 
projektin  alkuvaiheessa. 
Heitä on yhdistänyt vahvan 
koiraharrastuksen lisäksi yh‐
teiset  työkuviot Ypäjällä  – 
Susannan ollessa töissä Lu‐
kella, työskenteli Eeva opet‐
tajana Hevosopistolla lähes 
20 vuotta.

Kun Susanna kertoi Ee‐
valle  Rovio  Pet  Foodsin 
mahdollisesti  avautuvasta 
markkinointiin ja viestintään 
liittyvästä työpestistä, Eeva 
työskenteli  vielä  Ypäjän 
kunnan palveluksessa nuori‐
soohjaajan  nimekkeellä 
tehden lisäksi mm. viestin‐
tään ja markkinointiin liitty‐
viä työtehtäviä.
Eeva vastaanotti syksyllä 

haasteen vastaan.
– On ollut aivan huikeaa 

päästä kokemaan innovatii‐
visen tiimin mukana, miten 
jotain uutta suunnitellaan ja 
valmistetaan. Voin yhdistää 
työssäni oman rakkaan koi‐
raharrastukseni  sekä  näke‐
mykseni  ja  osaamiseni 
markkinoinnin osalta. Työ‐
tehtäväni  on  todella moni‐
nainen; olen muun muassa 
saanut olla mukana TVmai‐
noksen tekemisessä, vastaan 
somemainonnasta sekä toi‐
min asiakaspalvelussa vas‐
taten  kuluttajien  erilaisiin 
kysymyksiin.  Joskus  olen 

Lemmikkiruokatehtaan ypäjäläiset 
Eeva Lehtonen

Mistä lähtien sokeria 
on valmistettu Suo‐

messa? Mikä oikeastaan on 
broileri  ja miten  se  saapui 
Suomeen? Entä miten val‐
mistetaan sipsejä?
Suomen maatalousmuseo 

Sarassa avautui helmikuun 
alussa uusi näyttely Tehtaan 
tekemää  ruokaa.  Näyttely 
vie  kävijät  aikamatkalle 
suomalaisten elintarvikkei‐
den  ja elintarviketeollisuu‐
den  historiaan.  Pysähdys‐
paikkoina  ovat 
tiskimyymälä  1900luvun 
alkupuolelta,  itsepalvelu‐
myymälä  sekä  kotikeittiö. 
Näyttely  tarjoilee  tietoja  ja 
tunnelmia muun muassa so‐
kerin, margariinin, makka‐

ran, broilerin,  leivän,  juus‐
ton,  valmisruokien  sekä 
sipsien valmistuksesta ja ku‐
lutuksesta. 
Eri  tavoin  jalostettujen 

elintarvikkeiden kulutuksen 
kasvu ja monimuotoistumi‐
nen  ovat  merkittävimpiä 
1900luvulla  tapahtuneita 
muutoksia  suomalaisten 
ruokatavoissa  sekä  ruoan‐
tuotannossa. Elintarviketeol‐
lisuuden kasvu on muuttanut 
sekä  ruoantuotantoamme, 
ruokasuhdettamme  että  ar‐
keamme merkittävällä taval‐
la.  Elintarviketeollisuuden 
historia  on  siten  Suomen 
modernisoitumisen histori‐
aa. Näyttely on osa Sarka
museon  tavoitetta  käsitellä 

laajemmin suomalaista ruo‐
antuotantoa  ja  ruokaa  yli‐
päänsä. 
Tehtaan  tekemää ruokaa 

näyttelyssä  tarkastellaan 
erityisesti kotimaisista raa‐
kaaineista  valmistettujen 
teollisten  elintarvikkeiden 
historiaa,  elintarvikepak‐
kausten merkitystä sekä ruo‐
an mainontaa. Suomalaisen 
elintarviketeollisuuden alku‐
piste  on vuonna 1758  tuo‐
tannon aloittaneessa Turun 
sokeritehtaassa. 1800luvun 
lopulta lähtien muun muassa 
kaupungistuminen,  elinta‐
sonnousu,  kaupankäynnin 
muutokset,  naisten  työssä‐
käynti  sekä  automatisaatio 
ovat muuttaneet radikaalisti 

niin elintarvikkeiden tuotan‐
toa kuin kasvattaneet mer‐
kittävästi jalosteiden kulut‐
tamista. 
Näyttelyn  hauskat  ani‐

maatiot johdattavat sokerin, 
leivän  ja  sipsien  teollisen 
valmistuksen saloihin. Ruo‐
kavisassa kävijät voivat tes‐
tata, kuinka hyvin tuntevat 
elintarvikkeita koskevat ni‐
met, faktat ja mainoslauseet.

Tehtaan tekemää ruokaa 
näyttely on esillä Suomen 
maatalousmuseo  Saran 
vaihtuvien  näyttelyiden  ti‐
lassa 9.1.2022 asti.

Sokerista sipseihin ja makkarasta maksalaatikkoon
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Ypäjäläisen Eeva Lehtonen ja Susanna Särkijärvi Rovio 
Pet Foodsin suunnittelupöydän ääressä uuden 

Werraton kissanruoan pakkaussuunnittelun 
merkeissä. 

ollut mukana pakkaamassa 
tuotteita lavoille, kun kiirea‐
pulaista on  tarvittu. Meillä 
on  todellinen  tekemisen 
meininki täällä Loimaalla!

Hevosopiston aikoina 
Eeva harrasti  ja kil‐

paili omistamillaan hevosil‐
la  montaa  eri  ratsastuksen 
lajia, ypäjäläisittäin hevoset 
olivat tietysti rodultaan suo‐
menhevosia. Menestynein ja 
kuuluisin hänen hevosistaan 
on ollut Jehun Viima, jonka 
kanssa Eeva ja kuskina toi‐
minut Heidi Sinda saavutti‐
vat valjakkoajossa lukuisia 
SM  ja  PMmitaleja.  He 
kuuluvat  myös  Suomen 
edustusjoukkueeseen vuon‐
na 2002, jolloin he voittivat 
joukkue MMhopeaa Rans‐
kassa. 
Hevosharrastus  vaihtui 

hiljakseen  koiraharrastuk‐
seksi ja Eeva onkin kasvat‐
tanut  amerikanstaffordshi‐
renterrierejä lähes 15 vuotta. 
Ns.  normaalioloissa  hän 
matkustelee  ahkerasti  vii‐
konloppuisin  koiriensa 
kanssa näyttelyissä ympäri 
Suomen,  myös  ulkomaan 
kehät  ovat  tulleet  tutuiksi. 
Tällä hetkellä kotona asuste‐

lee neljä eriikäistä amstaf‐
fia.   

Kotimaiselle laadukkaalle 
koirankuivaruoalle  on  nyt 
kova kysyntä. Koirien kui‐
varuokien  kotimaisuusaste 
on  varsin  huono  eli  vas‐
taamme  Werraton  ruoalla 
vahvasti kuluttajan toiveisiin 
ja tarpeisiin.
Kissojen  kuivaruokien 

kohdalla tilanne on ollut si‐
täkin heikompi. Nyt tavoit‐
teena on tuoda kissoille täy‐
sin kotimainen ruoka, joka 
on  laadukas  ja  kissojen 
maun mukainen.
Vaikka  ystävykset  työs‐

kentelevät  Loimaalla,  he 
molemmat asuvat Ypäjällä. 
– Täällä Ypäjällä  on  to‐

della hyvät mahdollisuudet 
kasvattaa koiria, on tilaa ul‐
koilla  ja  treenata  koirien 
kanssa  ja  kuitenkin  kaikki 
suuremmat kaupungit ovat 
lähellä. Ypäjähän on suoras‐
taan ihan keskellä kaikkea! 
Työmatkakin on varsin  ly‐
hyt, joten mitään suunnitel‐
mia  poismuuttamiseen  ei 
ole,  mainitsevat  Eeva  ja 
Susanna.

HHäämmeeeenn  KKeessääyylliiooppiissttoonn  ttaarrjjoonnttaaaa
» Asiakkaan, omaisen ja hoitohenkilökunnan oikeudet ja 

velvollisuudet ko sairaanhoidossa ja ko palvelussa 

15.04.2021

» Mindfulness‐ohjaajakoulutus 15 op 16.04. ‐ 25.09.2021

» Voimau avan valokuvan amma lliset perusteet 10 op 

16.04.2021 ‐ 02.03.2022

» Palautumisohjaajakoulutus 10 op 25.03. ‐ 31.12.2021

» Tunnelukot ja skeematerapia 21.04. ‐ 22.04.2021

» Luontoyhteysohjaajan koulutus 2 op 06.05. ‐ 13.06.2021

» NLP Prac oner 18 pv 11.05. ‐ 01.10.2021

» PariTila® ‐ Parisuhteen psykoanalyy nen ymmärtäminen ja 

hoito 30 op 18.08.2021 ‐ 19.05.2022

» Perheasioiden sovi elijan perusopinnot 02.09. ‐ 03.12.2021

» Erkkajooga® ‐ohjaajakoulutus 11.09. ‐ 21.11.2021

» Ryhmänohjaajakoulutus 24.09. ‐ 10.12.2021

Katso lisä etoja koulutuksista:

h ps://hameenkesayliopisto.fi/
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Antinojan tiekunta
An nojan  osakkaiden  ekokous  Veteraanituvalla  (Ypäjän 
seurakuntataloa  ja  kirkkoa  vastapäätä)  12.03.2021  klo 
19.00.  Asioina  linpäätös  2019‐2020,  talousarvio  2021‐
2022,  toimikauden  pituus,  henkilövalinnat,  muut  asiat. 
Lämpimäs   tervetuloa!  Thk  pj.  Ma   Alanko  puh. 
0503479045 e‐mail ma .alanko@ypaja.fi

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry
09.03  is. klo 11.00. Hallituksen kokous, Veteraanitupa

09.03  is. klo 13.00. Lakisääteinen kevätkokous, Veteraani‐
tupa.  Vieraana  Etelä‐Hämeen  Piirin  puheenjohtaja  Seppo 
Kuparinen  ja  piirin  toiminnanjohtaja  Saara  Kiuru.  Huoleh‐
dimme  turvallisuudesta,  saatavana  kasvomaskit  sekä  käsi‐
desiä. Tervetuloa jäsenet!

16.03  is. Lukupiiri peru u

26.03 per. Tarinatupa peru u

SPR Ypäjän osasto
Haavin  aamukahvit  ovat  edelleen  tauolla  koronarajoitus‐
ten vuoksi ainakin maaliskuun loppuun. Toivo avas  rajoi‐
tukset  lievenevät  ja  saamme  lyhyen  kevätkauden 
huh kuusta  alkaen.  Seniorikaveritoiminta  on  toistaiseksi 
pää ynyt.

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

Yhdistystoiminta

2/2021
Kesätyöpaikan hakuohjeet

1. Täytä lomake selvällä käsialalla. Lomakkeita on saatavilla 
kunnan internet‐sivuilla ja kunnanviraston info‐pisteellä.

2. Laadi avoin hakemus ja täytä hakulomake.
3. Allekirjoita lomake. Toimita hakulomake ja avoin hake‐

mus Ypäjän kuntaan: Per ulan e 20, 32100 Ypäjä.

KUNNAN TUKI KESÄTYÖLLISTÄJILLE
Ypäjän kunta tukee yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä nuorten työl‐
listämisessä kesän 2021 aikana. Tukea myönnetään yhteensä 
25:n ensimmäiseksi ilmoitetun nuoren työllistämiseen hakemus‐
ten saapumisjärjestyksessä:
• Työnantaja, joka järjestää työpaikkoja vuosina 2000 – 2005 
syntyneille ypäjäläisille koululaisille ja opiskelijoille tai muille työ‐
tä vailla oleville nuorille
• 50 % palkkakustannuksista, kuitenkin enintään 300 € työllis‐
te 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 makseta em. tukea.
• Avustusta ei makseta sellaisen nuoren työllistämisestä, jolla 
on mahdollisuus saada tai joka jo saa työvoimaministeriön 
työ ömyyskorvausta tai muuta avustusta.
• Työssäolojakson tulee olla vähintään yhden kuukauden pitui‐
nen ja yhtäjaksoinen.
• Tarjotun työn ja työehtojen tulee olla nuorista työntekijöistä 
annetun lain mukaisia.
• Työnantaja huoleh i omalla kustannuksellaan tarvi avista va‐
kuutuksista.
• Tuki maksetaan työsuhteen pää ymisen jälkeen työnantajan 
pankki lille hyväksy äviä palkkatosi eita tai niiden kopioita vas‐
taan.
Työnantajan tulee ilmoi aa kunnalle nuoren työllistämisestä in‐
ternet‐sivuilta www.ypaja.fi tai kunnanviraston info‐pisteestä 
saatavalla lomakkeella jo ennen työsuhteen alkamista viimeis‐
tään 31.5.2021 klo 15.00 mennessä sekä viivytyksi ä työsuh‐
teen pääty yä. Ilmoituksen tekeminen on edellytyksenä 
avustuksensaamiselle.

KUNNAN KESÄTYÖT
Ypäjän kunta tarjoaa kesätyötä vuosina 2000 – 2005 syntyneille 
koululaisille, opiskelijoille ja muille työtä vailla oleville nuorille 
varhaiskasvatuksessa, kirjastossa, nuoriso‐ ja kul uuritoimessa, 
puhtaus‐ ja ruokapalveluissa sekä kunnan teknisellä toimella. Ke‐
sätyöpes n pituus on kaksi tai neljä viikkoa ja palkka on työeh‐
tosopimuksen mukainen. Etusijalla ovat nuoret, jotka eivät 
aiemmin ole olleet kunnan kesätöissä. Työpaikan saamisen eh‐
tona on, 
• e ei nuori saa tai hänellä ei ole mahdollisuu a saada työvoi‐
maministeriön työ ömyyskorvausta tai muuta avustusta
• e ä nuori ei ole saanut kunnan tukemaa kesätyötä yrityksel‐
tä, yhteisöltä tai yksityiseltä henkilöltä.
Ypäjän kunta tarjoaa nuorille myös mahdollisuuden kehi ää työ‐
elämävalmiuksiaan kuten oman osaamisen tunnistamista ja työ‐
hakemuksen laadintataitoja. Kesätyönhakijan tulee laa a avoin 
hakemus ja palau aa se täytetyn hakulomakkeen kanssa. Puo‐
let kesätöistä jaetaan hakemusten perusteella ja loput puolet 
kunnan kesätöistä arvotaan.
Avoimessa hakemuksessa katsotaan etenkin kesätyönhakijan 
mo vaa ota ja perusteluita siihen, miksi kesätöitä hakee. Avoi‐
messa hakemuksessa kanna aa esimerkiksi kertoa, mitä toivoi‐
si kesätyökokemuksestaan saavan. Lisäksi kanna aa mainita, 
miten mahdollinen kesätyöpaikka tukisi omia tulevaisuuden 
suunnitelmia. Avoin hakemus palautetaan yhdessä hakulomak‐
keen kanssa.
Hakulomakkeen voi hakea Ypäjän kunnan internet‐sivuilta 
www.ypaja.fi tai kunnanviraston info‐pisteestä. Hakulomake ja 
avoin hakemus palautetaan kunnanvirastoon 9.4.2021 klo 14.30 
mennessä. Osoite on Ypäjän kunta, Per ulan e 20, 32100 Ypä‐
jä. Hakuajan jälkeen palaute uja hakemuksia ei huomioida. Va‐
lituille kesätyöntekijöille ilmoitetaan henkilökohtaises  
huh kuussa 2021.


