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ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN
ILMOITTAUTUMINEN
Ypäjän kunta järjestää ohja ua iltapäivätoimintaa vuosiluok‐
kien 1‐2 oppilaille kirjaston yläkerrassa ja yhtenäiskoulun
Per ulan yksikön pihapiirissä perusopetuksen lukuvuoden
koulupäivinä (ma‐pe klo 13‐16.30). Iltapäivätoimintaan hae‐
taan kirjallises .
Osallistumisesta peritään kuukausimaksu lapsen huoltajan
kanssa tehdyn sopimuksen mukaan. Sopimus 35 euroa/ lap‐
si sisältää enintään 10 päivää/ kuukausi ja sopimus 65 euroa/
lapsi yli 10 päivää/ kuukausi.
Muutoksista tai sopimuksen ir sanomisesta pitää ilmoi aa
etukäteen kirjallises .
Hakuaika on 15.5.2021 as . Hakemuksen saa kunnanviras‐
tolta tai www.ypaja.ﬁ (Lomakkeet). Toimintaan voi toki il‐
moi autua nonstop‐periaa eella lukuvuoden aikanakin.
Hakemus toimitetaan kunnanvirastolle/ koulutoimensihteeri.
Lisä etoja iltapäivätoiminnan sisällöstä iltapäivätoiminnan
ohjaaja Leena Laine 050 3829540.

Yhteisellä asialla
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Kyllästyä ei pidä
Markku Saastamoinen, kunnanhallituksen puheenjohtaja

K

oronaaikaa on nyt
eletty jo yli vuosi.
Ohjeiden lisäksi olemme
saaneet kokea ja kuulla mo‐
nista rajoituksista, suosituk‐
sista ja määräyksistä – on
ollut vaikea saada selkoa,
mistä kulloinkin on ollut ky‐
se. Meitä jokaista ne ovat
koskeneet niin töiden, kou‐
lun, harrastusten, ystävien
tapaamisten, yritystoimin‐
nan, tapahtumien järjestä‐
misten ja monien muiden
asioiden kohdalla.
Onko tilanne jo kyllästyt‐
tänyt meitä? Kuinka jaksaa
olla kuuliainen kaikille oh‐
jeille? Ja mitä uusia rajoi‐
tuksia on vielä tulossa?

Koululaisten, opiskelijoi‐
den ja nuorten kohdalla etä‐
opetus sekä harrastusten ja
ohjatun tekemisen puute
ovat hyvinkin ymmärrettä‐
viä syitä kyllästymiseen ja
pitkästymiseen. Samalla nä‐
mä toimet ovat olleet henki‐
sestikin raskaita ja kulutta‐
via.
Kunnassamme erikoisjär‐
jestelyistä on kuitenkin sel‐
vitty hyvin. Aikuisilla, jotka
haluavat harrastaa vaikkapa
kansalaisopistossa tai liikun‐
taa seuroissa, on myös haas‐
teita löytää korvaavaa teke‐
mistä, ja muutosta ohjeisiin
odotetaan.
Seurojen ja järjestöjen

Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN
FORSSAAN
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

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

toimintaan saattaa myös is‐
keä motivaation puutetta,
kun kokouksia ei voida jär‐
jestää – vuosikokoukset etä‐
nä eivät ole sitä, mitä yhdis‐
tykset toiminnaltaan ha
kevat.
Monet yrittäjät puoles‐
taan toimivat asiakkaidenvä‐
hyyttä ihmetellen. Ypäjän
”katukuvassa” Hevosopiston
tapahtumien peruuttamiset
ovat näkyneet, ja samalla
luonnollisesti vaikuttaneet
itse opistonkin toimintaan.

K

untavaalien siirto on
oma lukunsa. Toi‐
vottavasti niin kuntalaisten
kuin nykyisten päättäjien ja
uusien ehdokkaiden kohdal‐
la ei tapahdu kyllästymistä,
kun jo alkanut vaalien val‐
mistelu keskeytyi ja jäätiin
odottelemaan kieltämättä
epäselvään tilanteeseen.
Motivaatiota täytyy kerä‐
tä niin pari kuukautta pitem‐
pään jatkuvaan meneillään
olevaan valtuustokauteen
kuin taas siirtyneisiin vaalei‐
hin valmistautumiseen. Li‐
sähämmennystä aiheuttaa
se, että monien asioiden
kohdalla mietitään, päättä‐
vätkö niistä nykyiset vai uu‐

det päättäjät.
Huonoimmillaan tärkeät
päätökset lykkääntyvät.
On kuitenkin nähty sel‐
västi, että useimmat korona‐
toimenpiteet ovat auttaneet
pitämään tautitilanteen meil‐
lä kohtuullisella tasolla – ul‐
komaalaiset kollegani tätä
huomaavat kommentoida
sähköposteissaan – jotka jo
”kyllästymiseen saakka” al‐
kavat koronakuulumisilla.
Meidän on kuitenkin jatket‐
tava kaikesta huolimatta
taudin leviämistä estäviä
toimia, jotta pääsemme edes
kesän jälkeen parempaan ti‐
lanteeseen. Tämän odotta‐
minen toivottavasti vähentää
kyllästymisen riskiä.
Tsemppiä arkeen!

Kunnanvirasto:

Ypäjän seurakunta

ILMOITUSHINNAT

Per ulan e 20

Per ulan e 8

Yhdistyksen ilmoitukset ‐30%

32100 Ypäjä

32100 Ypäjä

puh. (02) 762 6500

puh. (02) 767 3108

kunta@ypaja.ﬁ

ypaja.srk@evl.ﬁ

Päätoimittaja:

Seurakuntatoimisto

Katriina Reijonen

Ma, ke, to klo 9‐12

puh. 050 337 2527

Diakoniatoimisto

ypajalainen@ypaja.ﬁ
Sivunvalmistus:
Painotalo Painola

klo 11.30‐13,
to klo 15‐16

Etu ja takasivu
0,75 €/pmm + alv
Muu osa lehteä
0,50 €/pmm + alv
ILMOITUSTEN JÄTTÖPÄIVÄ
Seuraava Ypäjäläinen ilmestyy
28.4.2021. Lehteen tarkoite u
aineisto on lähete ävä
sähköpos tse osoi eeseen

Jakeluhuomautukset:

ypajalainen@ypaja.ﬁ viimeistään

Jakelukulma Oy

maanantaina 19.4.2021 klo 15.

puh. 050 447 7739

Nro 5/2021 ilmestyy 2.6.2021.
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Erilaiset kuntavaalit
Tatu Ujula, kunnanjohtaja

K

uten edellisessä Ypä‐
jäläisen kirjoitukses‐
sa mainitsin, nyt meitä pu‐
huttavat lähestyvät kunta
vaalit 2021. Kirjoitushetkel‐
lä en vain arvannut, että
mistä syystä.
Tätä kirjoittaessani olem‐
me kunnassa saaneet tiedon,
että kuntavaalit siirretään
huhtikuulta
kesäkuulle.
Osaava henkilöstömme huo‐
lehtii siitä, että järjestelyt
sujuvat ongelmitta aikatau‐
lumuutoksista huolimatta.
Kunta tekee kaikkensa, että
itse äänestystilanne olisi ää‐

nestäjälle mahdollisimman
turvallinen kokemus.
Mitä aikataulumuutos
tarkoittaa äänioikeutetun
kuntalaisen näkökulmasta?
Tietenkin sitä, että vaaliuur‐
nille menemistä tulee vielä
hetki odottaa. Se ei kuiten‐
kaan tarkoita sitä, että ää‐
nestämättä kannattaisi jät‐
tää.
Kuntavaaleissa valitaan
Ypäjälle valtuustoon valtuu‐
tetut ja varavaltuutetut. Voi‐
daan sanoa, että nämä val‐
tuutetut ovat kuin Ypäjä
pienoiskoossa
edustaen

meitä kaikkia kuntalaisia.
Asiat, joista päätetään, ovat
tärkeitä ja vaikuttavat joka‐
päiväiseen elämäämme.
Nuori, nämä saattavat ol‐
la ensimmäiset vaalisi, jois‐
sa olet äänioikeutettu. Vaik‐
ka kesäaurinko kuinka
paistaisi, uurnalle kannattaa
pistäytyä. Älä jätä omaa
ääntäsi käyttämättä, vaan
vaikuta yhteisiin asioihin.
Sillä on merkitystä. Kunta‐
vaaleissa päätetään siitä
suunnasta, johon kuntaam‐
me kehitetään tulevina vuo‐
sina.

Äänestämällä olet muka‐
na päättämässä tästä suun‐
nasta. Muuten jäät sivusta‐
seuraajaksi.
Meillä on edessämme eri‐
laiset kuntavaalit. Huolehdi‐
taan yhdessä, että Ypäjän
kunnan äänestysprosentti on
korkea.

”Lensi maahan enkeli…”
Katriina Laiho, Diakonilastenohjaaja

I

han ensiksi jokaiselle
tehtävä: kuinka monta
henkilöä tämän jutun yhtey‐
dessä olevassa kuvassa on?
Entä mitä mielikuvia kuva
herättää sinussa?
Itselleni tämä kuva ja
kaikki siihen liittyvät tuovat
iloa koronaarjen keskelle.
Tänä vuonna sain nimittäin
tilaisuuden tehdä jotain sel‐
laista, mitä en tässä mitta‐
kaavassa ole ennen tehnyt.
Viime joulun edellä kir‐
kon kylkeen ilmestyi neljä
vitriiniä, joissa oli varsin
suuren suosion saanut joulu‐
vaellus. Olemme seurakun‐
tamestarimme Tuomaksen
kanssa päättäneet jatkaa pe‐
rinnettä ja siksi rakentaneet
yhdessä pääsiäisen tapahtu‐
mia vitriineihin täysin kro‐
nologisessa järjestyksessä.
Pääsiäisen sanoma säilyy
muuttumattomana vuodesta
toiseen, mutta hieman voi
silti rajoja venyttää. Toteu‐
tus on siksi tällä kertaa hie‐
man erilainen, koska ha‐
luamme tuoda iloa ja

toivottavasti hymyä ihmis‐
ten huulille.
Käykää siis rakkaat ihmi‐
set katsomassa ja tutustu‐
massa vitriineihin. Katsokaa
todella tarkasti, sillä kaikki
ei ole ihan niin kuin ensivil‐
kaisulla luulisi. Enempää en
paljasta, päätelkää itse, mis‐
tä on kyse.

T

ätä kirjoittaessani pal‐
musunnuntaihin on
aikaa reilu viikko ja siitä al‐
kaa Jeesuksen elämän vii‐
meiset hetket ja kristikunnan
toinen suuri juhla. Siihen
kärsimysten viikkoon liitty‐
vät kaikki ihmiselämän inhi‐
milliset tunteet: tuska, suru,
epätoivo, odotus ja lopulta
kuitenkin onni, ilo ja toivo.
Pääsiäisenä historian lehti
kääntyi ja ihmiskunnan his‐
toria kirjoitettiin uudelleen.
Vanhasta testamentista tuttu
uhraaminen jäi taakse. Sillä
hetkellä, kun Jeesus antoi
henkensä Golgatan keskim‐
mäisellä ristillä, ihmiskunta
sai syntinsä anteeksi. Ja tä‐

mä anteeksianto tulee joka
päivä ja joka hetki juuri si‐
nunkin osaksesi.
”Kristus nousi kuolleista,

"

kuolemallaan
kuoleman
voitti ja haudassa oleville
elämän antoi.”

Pääsiäisen sanoma säilyy
muuttumattomana vuodesta toiseen,
mutta hieman voi silti rajoja venyttää.

TOIMINTAA HUHTIKUUSSA

YPÄJÄN SEURAKUNNAN NUORTEN
KESÄTYÖPAIKAT

TO

1.4. klo 18.

Kiirastorstain iltakirkko

PE

2.4. klo 10.

Pitkäperjantain sanakirkko

SU

4.4. klo 10.

Pääsiäispäivän sanakirkko

MA 5.4. klo 10.

2. Pääsiäispäivän sanakirkko

SU 11.4. klo 10.

Sanakirkko

SU 18.4. klo 10.

Sanakirkko

SU 25.4. klo 10.

Sanakirkko

Ypäjän hautausmaalle otetaan kesätyöntekijäksi kaksi
nuorta, kumpikin yhdeksi kuukaudeksi kesä‐heinäkuun vä‐
lisenä aikana. Palkka on työehtosopimuksen mukainen.
Nuorten kesätyö on tarkoitettu vuosina 2000‐2005 synty‐
neille ypäjäläisille koululaisille, opiskelijoille ja muille työtä
vailla oleville nuorille. Työpaikan saamisen ehtona on, että
nuoren kotipaikka on Ypäjän kunta.
Kirjalliset hakemukset viimeistään 20.4.2021 klo 15.00
mennessä sähköpostitse ypaja.srk@evl.ﬁ.
Valituille ilmoitetaan valinnasta viikolla 19. Lisätietoja voi
kysyä sähköpostitse ypaja.srk@evl.ﬁ.

Sakastin ikkunasta

Sakastin uudet kasvot
Pentti Lehto, kirkkoherra

P

appi sakastin ikkunassa on vaih‐
tunut. Muutaman kuukauden
olen nyt Ypäjän seurakuntaan perehty‐
nyt uudessa tehtävässäni Ypäjän kirk‐
koherrana. Työt täällä Ypäjällä aloitte‐
lin tammikuussa, Vesa Parikan
opastaessa minua viikon verran uuteen
tehtävääni. Paljonhan tässä on perehty‐
mistä ja opettelua uusissa kuvioissa ol‐
lutkin, mutta pikkuhiljaa hyvän työyh‐
teisön kanssa ja tuella alkaa homma
tuntua todella omalta. Joten kiitollisin
ja iloisin mielin tässä työtä tehdään
Ypäjän seurakunnan tulevaisuuden hy‐
väksi.
Tuo korona on kyllä vain sellainen
peikko, josta olisi jo varmasti meidän
kaikkien mielestä päästävä eroon. Tä‐
mä ”uusi normaali”, jossa lähes kaikki
seurakunnan toiminta on tauolla ja ju‐
malanpalvelukset nauhoitetaan nettiin,
ei kyllä tee hyvää seurakunnalle ja seu‐
rakuntalaisille. Jumala suokoon, että
pääsemme pian kokoontumaan yhdes‐
sä omaan kirkkoon Jumalan sanan ja
sakramentin ääreen. Vaikka emme voi‐
kaan seurakuntana nyt yhteen kokoon‐
tua, niin me kaikki seurakunnan työn‐

tekijät olemme täällä sinua varten,
joten ota vain rohkeasti yhteyttä.
Täällä sakastissa, jossa työpisteeni
toistaiseksi sijaitsee, tulee usein nostet‐
tua katse sivuseinälle, jota koristavat
entisten Ypäjän kirkkoherrojen kuvat.
Usein katseeni kohtaa myös Vesa Pari‐
kan kuvan, jossa hän omalla lempeällä
tyylillään katselee työnsä jatkajaa.
Usein tulee myös käännettyä katse sa‐
kastin ikkunasta kirkkomaan suuntaan
ja ajatukseni ovat kaikissa niissä men‐
neissä ypäjäläisissä sukupolvissa, jotka
tuolla kirkkomaalla nyt lepäävät ja
odottavat ylösnousemuksen päivää.
Kyllä se aika nöyrälle paikalle minut
vie, kun ajattelen kiitollisena sitä tehtä‐
vää, johon olen seurakunnalta saanut
kutsun ja saan näin jatkaa tuota pitkää
kirkkoherrojen ketjua, tehden työtä
oman itsenäisen Ypäjän seurakunnan
parhaaksi.
Etenkin näin pääsiäisen tienoilla
ajatus useinkin siirtyy ajattelemaan
noita iankaikkisuusasioita. Onhan pää‐
siäisen suuri sanoma juuri siinä, kuten
vanha kristillinen pääsiäisen terveh‐
dyskin kuuluu, että Kristus nousi kuol‐

leista! Ja kuten tuohon tervehdykseen
on perinteisesti vastattu: Totisesti
nousi!
Tuo pääsiäisen tervehdys pitää sisäl‐
lään oikeastaan koko evankeliumin yti‐
men, jossa todistetaan siitä armosta ja
rakkaudesta jota Jumala meille Jeesuk‐
sessa Kristuksessa tarjoaa. Häneen us‐
komalla saamme luottaa siihen, että
kuten Kristus nousi kuolleista, mekin
saamme armahdettuina uskoa, että Jee‐
suksen tähden kaikki synti on voitettu
ja että kuoleman ote on lopullisesti me‐
nettänyt voimansa.
Toivotan kaikille ypäjäläisille siu‐
nattua pääsiäisen aikaa.
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Hyvinvointia & positiivisuutta

Hei lapset,
mitä pääsiäisenä tapahtuu?
Mikä pääsiäisessä on parasta?

Eeva Lehtonen, keskustan kuntavaaliehdokas

O

len Eeva Lehtonen,
iloinen ja sanavalmis
ypäjäläinen. Muutin Ypäjäl‐
le aikoinaan hevosharras‐
tuksen myötä ja tänne lopul‐
ta jäinkin.
Hevoset kuuluivat arkee‐
ni useiden vuosikymmenten
ajan ja työskentelin Hevos‐
opistolla opettajana lähes 20
vuotta. Opettajaurani jäl‐
keen siirryin Ypäjän kunnan
tehtäviin, jolloin tein mm.
kulttuurin, nuorisotoimen ja
markkinoinnin
tehtäviä.
Tein töitä nuorten kanssa se‐
kä keväällä koronatilanteen
vakavoiduttua myös varttu‐
neiden kuntalaisten kanssa
ja moni sivistystoimen teh‐
tävä tuli tutuksi.
Tällä hetkellä työskente‐
len viestintä ja markkinoin‐
tikoordinaattorina startup
yrityksessä ja harrastuksiini
kuuluu kiinteästi koirien
kanssa puuhastelu sekä mat‐
kamoottoripyöräily.

M

ielestäni Ypäjä on
turvallinen ja miel‐
lyttävä paikka asua. Toivoi‐
sin näin olevan myös jatkos‐
sa, siksi terveyspalveluiden,
apteekin, pankin, kirjaston
ja koulujen tulee säilyä lä‐
hellä.
On tärkeää löytää ratkai‐
sut paikallisten yrittäjien
kannustamiseen, jotta toi‐
minnot, kuten kaupat, ravin‐
tolat yms. tulevaisuudessa‐
kin pysyisivät Ypäjällä.
Valtakunnallisesti ajatellen

etätyöskentelymahdollisuus
ja erinomaiset ulkoilumah‐
dollisuudet ovat valtteinam‐
me tämänhetkisessä vaka‐
vassa koronatilanteessa.
Sijaintimme on hyvin
keskeinen suurempien kas‐
vukeskuksien ympäröimänä,
tosin kulkuyhteyksiä tulisi
parantaa nykyisestä huomat‐
tavasti.
Koen, että kunnan on
omalta osalta kannettava
vastuunsa työntekijöiden
hyvinvoinnista ja pystyttävä
lupaamaan kaikille arvosta‐
va ja luotettava työilmapiiri
sekä
mahdollistamaan
uusien työpaikkojen luomi‐
nen työttömyyden minimoi‐
miseksi.
Johtaminen niin yrityksis‐
sä kuin kunnan asioissakin
on oltava inhimillistä ja toi‐
sen työtä arvostavaa. Sama
koskee ilmapiiriä kunnassa
yleensäkin; yksilön on us‐
kallettava sanoa mielipiteen‐
sä ja tuntea tulevansa kuul‐
luksi.
Hevoset ovat varmasti se
tekijä, jonka useimmat yh‐
distävät kuntaamme. Sen
ympärille voidaan yhdessä
luoda laadukkaan, luonnon‐
läheisen ja positiivisen kun‐
nan julkikuva. Jotta Ypäjä
näkyisi kartalla elinvoimai‐
sena kuntana, meidän tulee
kyetä markkinoimaan asuin‐
paikkaamme juuri luonnon
ja turvallisuuden kautta.
Tehdään tätä työtä yhdes‐
sä  positiivisessa hengessä.

VARHAISKASVATUS
Paikkojen hakeminen toimintakaudelle 2021–2022
Kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden.
Hakemus on kuitenkin jäte ävä neljä kuukau a ennen hoi‐
don tarpeen alkamista.
Kiireellisissä tapauksissa työn tai opiskelun alkamisen vuoksi,
jolloin hoidon tarpeen alkamisajankohta ei ole ennakoitavis‐
sa, on hakemus jäte ävä viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin
lapsi tarvitsee hoitopaikan.
Elokuussa 2021 hoidon aloi avien hoitopaikkahaku sekä
mahdollisten hoitopaikkamuutosten hakeminen on alkanut.
Hakemuksen hoitopaikkaan tai muutoshakemuksen voi tulos‐
taa kunnan ne sivuilta tai noutaa kun‐
nanvirastosta.
Tiedustelut varhaiskasvatus ‐ sivistysjoh‐
tajalta: 050 574 7744

Ypäjän varhaiskasvatus vastaa.

"

Jaetaan karkkeja toisille.
Etsitään suklaamunia.
Pääsiäispupu tuo suklaamunia, joissa voi olla tummaa
suklaata tai valkosuklaata tai molempia ja siellä voi olla lelu
siellä sisällä.
Saadaan pääsiäismunat.
Voi antaa porkkanalahjan pääsiäispupun pesään ja si en
sinne tulee pääsiäismuna.
Pääsiäisenä askarrellaan paljon.
Pääsiäismunat.
Virpominen ja saa suklaamunia.
Pajunkissoissa näkee kevään merkit.
Pääsiäispuput on ihania.
Pääsiäisenä lentää noi a.
Saa pukeutua noidaksi, jos haluaa.
Pääsiäisenä syödään mämmiä, vaikken siitä tykkääkään.
Pääsiäisenä tulee munia.
Pääsiäispupu tulee meidän ko in pomppien.
Parasta on, kun saa pääsiäismunia ja kor eja toisilta.
Parasta on, kun saa pääsiäismunien sisältä lelun.
Parasta on siivoaminen ennen pääsiäistä.
Parasta on munien piilotus.
Parasta on, kun saa suklaata.
Parasta on, kun saa leikkiä pääsiäisleikkejä.
Parasta on, kun saa virpoa.
Parasta on, kun
mennään
isomummulle ja
saadaan
pääsiäismuna.
Parasta on avata
munia.
Parasta on
rakentaa.
Parasta on vene.
Parasta on iso talli.
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VAALIMAINONTA YPÄJÄLÄISESSÄ
Vaalien siirtymisen johdosta maksuton mainonta on mahdollista yhdessä ennen vaaleja
ilmestyvässä lehdessä:
3/2021 ilmestyy 31.3.2021, aineiston jä öpäivä 22.3.2021 klo 15
4/2021 ilmestyy 28.4., jä öpäivä 19.4.
5/2021 ilmestyy 2.6., aineiston jä öpäivä 24.5.
Mainospaikan moduulimitat ovat joko 90 x 262 mm tai 184 x 128 mm. Aineisto on toimite ava
painovalmiina pdf‐ edostona toimituksen sähköpos osoi eeseen ypajalainen@ypaja.ﬁ.
Mainoksen ollessa puolta sivua isompi puolue a laskutetaan yhdistyshinnoi elun mukaises .
Aineiston toimi ajaa pyydetään ystävällises kirjaamaan laskutus edot sähköpos n yhteyteen.

Vedetään yhtä köyttä
Veikko Nieminen, SDP:n kuntavaaliehdokas

V

edetään yhtä köyttä yli puoluerajo‐
jen, sillä Suomi on saatava nousuun,
jossa se on ollut. Nyt ei kinastella,vaan tar‐
jotaan kättä, sillä sdp johon kirjaimetkin
viittaavat, olemme valmiita rakentamaan
yhdessä tätä maata, jossa meidän on hyvä
elää, ja vanhuksillakin olisi paikka jota he
voisivat kutsua Kodiksi.
Autamme heitä jotka ovat jääneet raken‐
teemme ulkopuolelle.
On syy missä tahansa, niin heikompia on
autettava. Itsehyväisyys ja tärkeily on muu‐

tuttava rakentaviksi teoiksi, vain kunnioitus
muita kohtaan auttaa varmasti, sillä Suomen
sosialidemokraatit on työväen puolue.
Olemmehan kaikki olleet töissä, asummeko
palatsissa tai röttelöissä, ihmisiä ollaan,
vaikka ihmisarvot ovat koetuksilla turhan
monilla.
On saatava kansa uurnille, nyt keväällä
2021 kun on kuntavaalit, ja toivomme nuo‐
ria myös, että he kiinnostuisivat ja saisivat
lujan pohjan jalkojensa alle, sekä heidän las‐
tensa kunnioitus isiensä töistä.

Mihin keskustaa tarvitaan?
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 kasvomaskin
käyttöä kirjastossa 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

Mirva Ylösmäki, keskustan kuntavaaliehdokas

Y

päjällä on ollut hyvä asua, kasvattaa
lapsia ja yrittää. Ypäjäläiset poliitikot
kuluneella valtuustokaudella ja aiemmin
ovat rakentaneet toimivan ja itsenäisen kun‐
nan. Keskustalainen kädenjälki on ollut vah‐
vasti läsnä tässä työssä.
Kun muutimme Ypäjälle vuonna 2014, ta‐
jusin etten tulokkaana saisi ääniä. Päätinkin
jättää poliittisen elämän tauolle. Tänä kevää‐
nä Matti Alanko soitti ja pyysi mukaan kes‐
kustan riveihin. Lupauduin ehdokkaaksi.
Siltikin, vaikka valtamediassa keskusta on
syyllinen lähes kaikkeen. Maailman jakau‐
tuessa toisaalta voimakkaasti vasemmalle ja
toisaalta oikealle, niin keskellä on turvallista
olla. Minä uskon, että meitä keskustalaisia
tarvitaan.
Ypäjän keskustan riviin asettuminen on
minulle mutkatonta, koska monet näiden
vaalien ehdokkaista ovat jo tuttuja ihmisiä.
Itseni kaltaisia keskitien kulkijoita. Tavalli‐
sia ihmisiä, jotka haluavat turvata peruspal‐
velut. Ihmisiä, joilla on jalat tukevasti maas‐
sa ja halua tehdä töitä.
Parhaimmillaan politiikka on yhdessä te‐
kemistä ja elämyksellistä. Itse olen viettänyt
monta ikimuistoista hetkeä esim. Liisa Hys‐

sälän taustajoukoissa, kampanjatyössä ja
keskustalaisena lautakunnan jäsenenä Tu‐
russa.
Oman poliittisen urani kohokohdan koin
Turussa, kun sain puheellani käännettyä pe‐
rusopetuslautakunnan äänestämään virka‐
miesten esittämää uimakoulujen lopettamis‐
ta vastaan. Olimme siskoni kanssa
valmistelleet puheen ja etsineet puheen
tueksi perusteluja. Sinä iltana hurrattiin taus‐
tajoukkojen kanssa.
Usein myös tarvittiin yhteistyötä toisten
puolueiden kanssa. Lautakunnassa istuin va‐
semmiston ja oikeiston välissä. Luontevasti
tein yhteistyötä molempiin suuntiin, koska
keskustan roolihan on aina ollut olla se
kompromissien tekijä.
Minulle keskustalaisuus on aina merkin‐
nyt hyvää taloudenpitoa, ihmisistä huolehti‐
mista ja demokratiaa. Vaalislogan se koti‐
mainen tiivistää myös sen, miksi haluan olla
ehdolla. Haluan olla varmistamassa, että it‐
senäisyytemme tässä kunnassa ja Suomessa
säilyy.
Pysytään terveinä ja nautitaan kevätpäi‐
vistä kauniissa Ypäjän kunnassa!
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Kesällä kuntoa kohotetaan
pitkään odotetuilla portailla

Kentänhoitaja Kari Vaha
niitty iloitsee ulkoliikunta
mahdollisuuksien lisään
tymisestä. KUVA: Katriina
Reijonen

Katriina Reijonen

R

autarinteeseen raken‐
netaan kuntoportaat
kevään aikana. Teknisen
johtajan Jouko Käkösen
mukaan rakennustöihin ryh‐
dytään heti, kun maa sulaa.
Näillä näkymin rakentami‐
nen alkanee huhtitouko‐
kuun tienoilla.
Kuntoportaat rakennetaan
mahdollisimman pitkälle
talkoovoimin. Talkooporuk‐
kaa on haettu muun muassa
Ypäjäläisessä olleen ilmoi‐
tuksen avulla. Käkönen ker‐
too saaneensa jo muutamia
yhteydenottoja aiheen tii‐
moilta.
Talkoolaisia ei kuiten‐
kaan voi koskaan olla liikaa.
Halukkuutensa osallistua
yhteiseen hankkeeseen voi
ilmaista tekniselle johtajalle
sähköpostitse tai puhelimit‐
se.
– Kuntoportaiden koko‐
naiskustannukset määräyty‐
vät siitä miten saadaan
hankkeeseen talkooväkeä
mukaan, Käkönen kertoo.
Hankkeen kustannuksiksi
on arvioitu 10 000 euroa si‐
sältäen materiaalihankinnat
ja ostettavan työvoiman.
Yritykset voivat osallistua
hankkeeseen esimerkiksi
materiaaliavustuksin tai ra‐
hallisesti.
Materiaalihankintaan on
saatu avustusta Uudenmaan
Elykeskukselta. Kuntopor‐

taat ovat osa Ypäjän lähivir‐
kistysalueiden kunnostus ja
kehittämishanketta.

K

entänhoitaja Kari
Vahaniitty tervehtii
ilolla uutta liikuntapaikkaa.
Vahaniitty pitää kunnan lii‐
kuntamahdollisuuksia hyvä‐
nä, ja kuntoportaat ovat odo‐
tettu lisä valikoimaan.
– Lähialueella on hyviä
kokemuksia kuntoportaista.
Niiden käyttöaste on ollut
yllättävän kova. Ulkoliikun‐
ta on nyt muutenkin lisään‐
tynyt.
Porrastreeni parantaa ha‐
penottokykyä, kestävyys‐

Kanta‐Hämeessä koronavirusrokotuk‐
set etenevät Suomen koronarokotus‐
strategian ja Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen (THL) tekemien linjausten
mukaisesti.
Koronavirusrokotteet saapuvat Suo‐
meen pienissä erissä, minkä vuoksi
väestö rokotetaan tietyssä, lääketie‐
teellisin perustein määräytyvässä jär‐
jestyksessä.
THL on 10.3.2021 muuttanut linjaus‐
taan rokotevalmisteista siten, että

kuntoa ja lihaskuntoa. Lii‐
kuntavinkkien antaminen
kuuluu paremmin liikunna‐
nohjaaja Juhamatti Jokisen
tontille, mutta Vahaniitty
myöntyy listaamaan muuta‐
mia perusasioita.
– Aloittelijan kannattaa
aloittaa rauhallisella tahdilla.
Ensimmäisellä kerralla ei
kannata vetää itseään ihan
loppuun, sillä portaat nosta‐
vat sykettä yllättävän no‐
peasti. Kokeneemmat voivat
vetää pidempiä loikkia.

P

ortaiden pituus tulee
olemaan 40–50 metriä
ja leveys noin 1,5 metriä.

Rokotustietoa

Talvikunnossapitoa portaille
ei luvata, mutta portaita voi
omalla vastuulla käyttää
myös pulkkailukauden aika‐
na.
Porrashaaveiden historia
ulottuu kauas, sillä kuntalai‐
set ovat keskustelleet niistä
jo vuosien ajan. Sivistyslau‐
takunta päätti portaiden ra‐
kentamisesta helmikuun ko‐
kouksessa.
Käkösen arvion mukaan
rakennushanke on kestol‐
taan vain muutamia viikko‐
ja. Ensimmäiset, hikiset rap‐
putreenit tehtäneen jo
toukokuussa.

!

kaikkia tällä hetkellä käytössä olevia
rokotteita voidaan antaa myös yli 70‐
vuotiaille. Ryhmiä voidaan rokottaa li‐
mittäin.

koronavirustaudille erittäin voimak‐
kaasti altistava sairaus (riskiryhmä 1, li‐
sätiedot ryhmään kuulumisesta alla
olevalta internetsivulta).

Koronarokotteita tullaan tarjoamaan
kaikille 16 vuotta täyttäneille. Rokotuk‐
set ovat vapaaehtoisia ja maksutto‐
mia.

Ajanvaraus on mahdollista tehdä säh‐
köisesti
osoitteessa
https://
www.khshp.ﬁ/rokotusohjelma/forssa/
tai puhelimitse soittamalla numeroon
03 4191 4191. Numero ohjautuu takai‐
sinsoittojärjestelmään, josta soitetaan
takaisin heti, kun rokotusaika on mah‐
dollista antaa.

Forssan seudun hyvinvointikuntayhty‐
mä rokottaa tällä hetkellä 70 vuotta
täyttäneiden ikäryhmää sekä niitä 18
vuotta täyttäneitä, joilla on vakavalle
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Yhdistystoiminta
Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

SPR Ypäjän osasto

13.04 klo 11.00 Hallituksen kokous peru u
13.04 klo 13.00 Kuukausitapaaminen peru u
18.04 klo 15.00 Gospelkonser kirkossa siirre y
20.04 klo 13.00 Lukupiiri peru u
23.04 klo 13.00 Tarinatupa peru u
19.04‐24.04 Kroa an matka peru u

Kevätkokous istaina 13.4.2021 kello 19.00 Leppälahdella,
Turun e 891. Sääntömääräiset asiat. (Hallituksen kokous kello
18.00.) Turvallisen kokoontumisen varmistamiseksi pyydäm‐
me ilmoi autumaan viimeistään 9.4. puhelimitse 050 363
0508.

Ypäjän Eteläinen Maamiesseura

JHL 729
Kevätkokous 14.4.2021. Kokouspaikka on nimellises Per u‐
lan e 7, Veteraanitupa, klo 18.00. Koska koronaepidemian ta‐
kia kokoontumisia on rajoite u 6 hlö, kokoukseen on
mahdollista osallistua etäyhteydellä (zoom). Hallitus edel‐
ly ää ennakkoilmoi autumista 6.4.2021 mennessä. He, jotka
ovat ilmoi autuneet määräaikaan mennessä, voivat osallis‐
tua kokoukseen. Ilmoi autumiset sähköpos in hanna.sulan‐
tola@gmail.com.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämien asioiden li‐
säksi yhdistyksen sääntömuutos. Kokousasiakirjat ja kokous‐
linkki lähetetään ilmoi autuneille. Tervetuloa.
Lisä etoja hanna.sulantola@gmail.com.

Kulttuuri Puomi Ry
Sääntömääräinen kevätkokous ke 5.5.2021 klo 18 ravintola
Karrinpuomissa. Lämpimäs tervetuloa jäsenet ja toiminnas‐
ta kiinnostuneet!

MLL Ypäjän paikallisyhdistys ry
Kesätöitä kahdelle 15‐17‐vuo aalle ypäjäläisnuorelle Ypäjän
Osuuspankin tuella. Kesätyö pitää sisällään uimakoululaisten
leiki ämistä ja vah mista MLL:n järjestämän uimakoulun ai‐
kana 12.‐23.7.2021 Piilikankaalla. Hakuaika kesätyöhön
pää yy 18.4.2021. Hakemukset ja lisä edot: Jonna Hakamäki
p. 050 395 2030 tai jonna.hakamaki@seutupos .ﬁ

Vuokraamme jatkossa myös 2‐aks. autonperävaunua (2000kg
204x406cm) 50€/vrk sis.alv. Lisä edot Ma Alanko 050 347
9045

Ypäjänkylän Kyläyhdistys
24.4. Kevätkokous klo 15:00. Kokous pidetään Ypäjänkylän
seuraintalon isossa salissa maskit kasvoilla ja etäisyydet säi‐
ly äen.
Ypäjänkylän Seuraintalon kevätkauden tapahtumat: Kevä ori,
Pääsiäisvalkeet ja Vappulounas, on peruute u.

Ypäjänkylän maa ja kotitalousnaiset
Yhdistyksen kevätkokous Ypäjänkylän Seuraintalolla perjan‐
taina 23.4.2021 kello 16. Kokouksessa käsitellään sääntöjen
määräämät asiat. Turvallisuuden takia pidämme maskeja ja
huolehdimme turvaväleistä.

Ypäjän Yllätys
Ypäjän Yllätys palkkaa kaksi 15‐17 vuo asta kesätyöntekijää.
Hakijoille katsotaan eduksi kokemus ohjaaja‐ ja liikuntaosaa‐
misessa. Tiedustelut ja vapaamuotoiset hakemukset
17.4.2021 mennessä liikuntavastaava@ypajanyllatys.ﬁ tai 045
664 9221

Mitä kuuluu? Kuinka voit?
Keijo Leppänen

T

änä koronaepidemian ai‐
kana kuulemme silloin
tällöin nuo otsikossa mainitut
kysymykset. Valitettavasti em‐
me ole pystyneet tapaamaan ns.
normaalisti. Yksin olevat. Teitä
emme ole päässeet tapaamaan.
Siksi ajankohtaiset ovat nuo ky‐
symykset. Tällä kertaa ne tule‐
vat Sinulle tämän paikallisleh‐
temme sivuilta. Toivottavasti
Sinulle kuuluu hyvää ja voit hy‐
vin.
Eläkeliiton tapahtumia emme
ole voineet järjestää. Tulevai‐
suus on vielä hieman usvan ver‐
hossa. Huhtikuu ja toukokuu
ovat kuitenkin käsin kosketelta‐
vissa. Aurinkoiset säät ja lämpi‐

mät kelit ovat aika lähellä, Pää‐
siäisen tienoo on myös lähellä.
Pajunkissoja olemme saaneet
maljakoihin ja ne tuovat kevään
huoneisiimme.
Liikkuminen on kuitenkin
tärkeää, ei kannata jäädä neljän
seinän sisälle. Pieni kävelylenk‐
ki tekee ihmeen hyvää kropalle.
Kannattaa olla kuitenkin varo‐
vainen liikkuessa. On hyvä ot‐
taa kumppani / kaveri / naapuri
mukaan lenkkikaveriksi. Jos
vaikka sattuisi haaveri maastos‐
sa.
Onneksi Ypäjällä on kuiten‐
kin apu saatavissa nopeasti jos
vaikka tarvitset terveysaseman
palveluja. Kännykkä on hyvä

pitää mukana. Puhelin on hyvä
kumppani, ellei sitä kaveria ole
siinä lähettyvillä. Haaveri saat‐
taa sattua vaikkapa kauppareis‐
sulla lähipuotiin.
Eläkeliiton paikallisyhdistyk‐
sessä on myös henkilöitä joihin
voi olla yhteydessä tarvittaessa.
Eiköhän apu ole puhelinsoiton
päässä. Meitä on kuitenkin reilu
200 jäsentä jotka kuulumme tä‐
hän eläkeliiton ryhmään. Mikäli
liittyminen kiinnostaa, voit ottaa
yhteyden vaikkapa allekirjoitta‐
neeseen tai muihin Ypäjän elä‐
keliiton hallituksen jäseniin.
Pitäkäämme pyörät pyöri‐
mässä ja pitäkäämme huolta et‐
tei vierivä kivi sammaloidu.

