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Myytävänä
35 m2 yksiö Ypäjän keskus‐

tassa. 

Tiedustelut 040‐5076345 
tai tapsaramo@gmail.com

Ks. Etuovi.com

Hinta 25 000€.



Viime vuonna Ypäjän 
niin kuin lähes kaik‐

kien Suomen kuntien tulos 
oli ylijäämäinen, vaikka sa‐
manaikaisesti  koko  maail‐
man  talous  romahti. Tämä 
kuntien  tulos  saavutettiin 
ensisijaisesti valtion kunnil‐
le osoittamilla ylimääräisillä 
valtion  tuilla  eli  valtiono‐
suuksilla.  Ypäjän  kohdalla 
myös verotulot nousivat, ja 
kunnassa  toteutetuilla  so‐
peuttamistoimilla toki myös 
oli merkityksensä. Sopeutta‐
mistoimet tarkoittavat mm. 
kunnan virkojen täyttämisen 
erityistä harkintaa.

Kuntavaalit lähestyvät ja 
vaaliteemojakin  nostetaan 
esille. Tärkein teema ja teh‐
tävä  tulevilla päättäjillä on 
kunnan  talous,  jotta kaikki 
kunnan palvelut ja tehtävät 
tulevat hoidetuiksi.

Menojen kattamiseksi on 
saatava  riittävästi  tuloja, 
koska  lisäavustuksia valtio 
ei säästötarpeittensa vuoksi 
tulevina  vuosina  enää 
myönnä. On myös varaudut‐
tava  koronan  synnyttämän 
terveyden ja sairaudenhoi‐
don  ”velan”  hoitamiseen. 
Niin ikään nuorten ja koulu‐

laisten  sekä perheiden  elä‐
mään mahdollisesti haitallis‐
ten  vaikutusten  korjaa 
miseen on varauduttava.

Samalla  SOTEuudistus 
ja hyvinvointialueiden muo‐
dostaminen tulevat heiken‐
tämään  seitsemän  Kanta
Hämeen  kunnan  taloutta  – 
tähän kuuluvat kaikki Fors‐
san seudun viisi kuntaa.

Menojen kurissa pitä‐
miseksi  tarvitaan  ainakin 
seudun kunnilta aitoa yhteis‐
työtä ja tekemistä palvelui‐
den tuottamisessa – pelkkä 
edunvalvonta  ei  riitä.  On 
mentävä vahvasti etunojossa 
eli  ennakoitava  kuntien  ja 
seudun  tarpeita,  ei  taakse 
päin katsoen, jotta uusillakin 
päättäjillä on onnistumisen 

mahdollisuuksia.
Kuntien koko yhteiskun‐

tarakenne  on  muuttunut 
vuosikymmenten  aikana. 
Selvimmin  huomaamme 
elinkeino ja ikärakenteiden 
muutokset  –  ne  eivät  ole 
syntyneet kuntien palvelura‐
kenteiden  muutosten  seu‐
rauksena vaan päinvastoin. 
Loimaan Lehden 17.4. nu‐

meron Lukijallapalstalla oli 
hyvä kirjoitus Loimaalla ta‐
pahtuneista  muutoksista, 
jotka pätevät Ypäjälläkin.

Tässä  joitakin  tavoit‐
teita  tulevalle  val‐

tuustokaudelle: Kun kunnil‐
le keskeiseksi tehtäväksi jää 
koulutoimi, on huolehditta‐

va toimivasta opetuksesta ja 
kouluympäristöistä,  riittä‐
vistä  tuntimääristä  ja  ope‐
tuksen resursseista. Vapaa
ajan  ja  harrastemahdolli‐
suuksilla  lisäämme  viihty 
vyyttä ja hyvinvointia.

Työpaikkoja tarvitaan ko‐
ko työssäkäyntialueella, jot‐
ta verotulot säilyvät. Yritys‐
ten toimintaedellytyksiä on 
parannettava mm. maankäy‐
tön  suunnitelulla  ja  yritys‐
toimintaa edistävillä ratkai‐
suilla.

Mukavaa kevättä!

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

Per ulan e 8

32100 Ypäjä

puh. (02) 767 3108

ypaja.srk@evl.fi

Seurakuntatoimisto

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
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ILMOITUSTEN JÄTTÖPÄIVÄ

Seuraava Ypäjäläinen ilmestyy 

2.6.2021. Lehteen tarkoite u 

aineisto on lähete ävä 

sähköpos tse osoi eeseen 

ypajalainen@ypaja.fi viimeistään 

maanantaina 24.5.2021 klo 15. 

Nro 6/2021 ilmestyy 4.8.2021.

Vahvaa kuntataloutta tarvitaan
Markku Saastamoinen, kunnanhallituksen puheenjohtaja

Yhteisellä asialla

""
KKuunn  kkuunnnniillllee  kkeesskkeeiisseekkssii    tteehhttäävvääkkssii    jjääää  
kkoouulluuttooiimmii,,   oonn  hhuuoolleehhddiittttaavvaa  ttooiimmiivvaassttaa  
ooppeettuukksseessttaa  jjaa  kkoouulluuyymmppäärriissttööiissttää..
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Kuntatalous ja sen tila on 
herättänyt kiinnostusta me‐
diassa.  Vilkasta  poliittista 
keskustelua  on  käyty  esi‐
merkiksi  kunnille  makse‐
tuista koronatuista. Poliitti‐
sia  näkemyseroja  on  ollut 
siitä, minkä verran kunnille 
olisi tullut kompensoida ko‐
ronan aiheuttamaa  tulome‐
netystä.  Oli  asiasta  mitä 
mieltä tahansa, Ypäjän kun‐
nan  tilinpäätös  vuodelta 
2020  osoittaa  tätä  kirjoit‐
taessani 1 351 033,18 euroa 
ylijäämää. Kunnan talouden 
kannalta  tämä  ylijäämä  on 
hyvä lähtökohta aloittaa tu‐
leva valtuustokausi.

Mikä on kunnanjohtajan 
rooli kunnan talouden suh‐
teen? Vastaus löytyy kunta‐
laista.  Kuntalain  38.  §:ssä 
todetaan, että kunnanjohtaja 
johtaa  kunnanhallituksen 
alaisena  kunnan  hallintoa, 
taloudenhoitoa ja muuta toi‐
mintaa.  Kuntalain  mukaan 
yksi kunnanjohtajan keskei‐
sistä  tehtävistä  onkin  siis 
huolehtia kunnan taloudelli‐
sesta tilanteesta. Erityisesti 
poikkeusaikoina, kuten nyt 
koronapandemian keskellä, 
taloudellinen  toimintakyky 
on turvattava.

  Kunnan  kehittämisessä 

on tärkeää säilyttää tasapai‐
no. Kaikkea rahaa ei voida 
säästää, sillä kunta tarvitsee 
kehittyäkseen investointeja 
asukkaidensa hyvinvointiin. 
Toisaalta myöskään jokaista 
senttiä ei voida tuhlata, kos‐
ka se voisi vaarantaa kunnan 
toimintojen  jatkuvuuden. 
Kunnalliset luottamushenki‐
löt ottavat kantaa taloudelli‐
siin kysymyksiin  ja  luovat 
siten ne  suuntaviivat,  joita 
kunnan työntekijät toteutta‐
vat.

Kuntatalous on murrok‐
sessa myös tulevina vuosina. 
Sote  ja maakuntauudistus 
vaikuttaisivat toteutuessaan 
kuntien  talouskirstuun. 
Vaikka kuntien tehtäväkent‐
tä muuttuisikin, uskon, että 
kunnilla  on  tärkeä  rooli 
myös tulevaisuudessa. 

Asiaa 
kuntataloudesta
Tatu Ujula, kunnanjohtaja

Kylälle asumaan ilta jal‐
kautuu 28.4. KantaHämee‐
seen,  jossa  puheenvuoron 
saavat kyläyhdistykset nel‐
jältä  kylältä:  Janakkalan 
Leppäkoski,  Tammelan 
Liesjärvi, Lopen Läyliäinen 
sekä  Ypäjän  Ypäjänkylä. 
Kyläillassa  kyläläiset  itse 
kertovat,  mikä  saa  heidät 
viihtymään kotikylällään.  

—  KantaHämeen illassa 
on hieno kattaus ihan erilai‐
sia kyliä. Liesjärvi on pieni 
kylä  kansallispuiston  ku‐

peessa  ja  siellä  on  jopa 
vuokraasuntoja, esimerkiksi 
kylätalolla. Leppäkoskella ja 
Läyliäisillä on mukavat ky‐
läkoulut ja edullisia kunnan 
tontteja. Ypäjänkylä on puo‐
lestaan avaraa joki ja pelto‐
maisemaa sekä hevosia, tii‐
vistää  kyläasiamies  Elina 
Leppänen.

Kylälle  asumaan  iltaan 
ilmoittaudutaan osoitteessa 
Suomenkylat.fi

Kylälle asumaan tutustu‐

misiltojen idean on kehittä‐
nyt PohjoisSavon kyläasia‐
mies  Merja  Kaija,  joka 
tuntee  kyläkentän  asukas‐
hankinnan haasteet.

Työryhmä koostuu Kaijan 
lisäksi  Suomen  Kylät  ry:n 
viestintätiimistä, johon kuu‐
luu myös maallemuuttoasia‐
mies Johanna Niilivuo.

— Maallemuuton edistä‐
minen ja maaseutuasumisen 
kehittäminen  ovat  tänä 
vuonne  nousseet  kärkitee‐
moiksi Suomen Kylät  ry:n 

toiminnassa. Omalta osalta‐
ni  haluan  olla  nostamassa 
esille meidän  upeita  kyliä, 
joita  on  yli  4000  Suomen 
päästä päähän, Niilivuo ker‐
too.

Kaikissa  kylissä  ei  ole 
yhtä  aktiivista  toimintaa, 
mutta monissa toimeliaissa 
kylissä talkoohenki on voi‐
missaan  ja  yhteisöllisyys 
vahvaa.

Ypäjänkyäll asumaa?

KUNTAVAALIT 2021
Ypäjän kunnassa toimitetaan kuntavaalit sunnuntaina 13. 
päivänä kesäkuuta 2021. Vaalitoimitus alkaa vaalipäivänä 
klo 9.00 ja päättyy klo 20.00.

ÄÄNESTYSALUEET JA ÄÄNESTYSPAI
KAT
Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti äänestysalueet 
ja äänestyspaikat ovat seuraavat:

Nro Äänestysalue Äänestyspaikka

1 Ypäjä Kartanon koulu, Varsanojantie 
97

ENNAKKOÄÄNESTYS
Kuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 26.5.‐8.6.2021. 
Ennakkoäänestyspaikkana on Ypäjän kunnanvirasto, osoi‐
te Perttulantie 20.

Ennakkoäänestyspaikka on auki seuraavasti:

keskiviikko klo 9–15

torstai klo 9–15

perjantai klo 9–15

lauantai ja sunnuntai klo 9–15

maanantai klo 9–15

tiistai klo 9–18

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

Ypäjällä 13.4.2021

Ypäjän kunnan keskusvaalilautakunta



TOIMINTAA TOUKOKUUSSA

TO  6.5.   klo  16. Ehtoolliskirkko 

SU  9.5.   klo  10. Sanakirkko

SU 16.5.  klo  10. Sanakirkko

SU 23.5.  klo  10. Sanakirkko 

SU 30.5.  klo  10. Sanakirkko 

Sakastin ikkunasta kat‐
soessa  maisema  on 

muuttunut, kevät on tullut! 
Talvi on takanapäin ja olem‐
me uuden kesän kynnyksel‐
lä. Luonto alkaa heräämään 
ja pian savipellot ja puutar‐
hat tuottavat jälleen satoaan 
osaavien viljelijöiden aher‐
ruksen, mutta ennen kaikkea 
Jumalan  antaman  kasvun 
myötä.

Jollain  lailla,  kun  täällä 
Ypäjällä liikkuu, niin kovin 
läheiseksi tulee Jumalan sa‐
nan kohta jossa ihmistä ke‐
hotetaan viljelemää ja varje‐
lemaan maata. Tuo Jumalan 
sanan kohta koskettaa meitä 

jokaista. Vaikka ei sitä omaa 
maatilkkua  olisikaan  jota 
viljellä, niin silti tehtäväm‐
me on varjella luomakuntaa 
kaikissa  toimissamme vas‐
tuullisesti.

Kun  toteutamme  tuota 
vastuullisuutta luomakuntaa 
kohtaan,  saamme  uskoa 
psalmin  kirjoittajan  sanat 
”Sinä kasvatat ruohon kar‐
jaa varten ja maan kasvit ih‐
misen viljeltäviksi, että hän 
saisi  leipänsä  maas‐
ta.” (psalmi 103).

Kevät on siis uuden kas‐
vun ja uuden toivon aikaa, 
jota Eino Leino kuvaa kau‐
niisti  eräässä  runossaan 

näin, ”Kylväkää, kylväkää, 
toukojen,  toivojen  aika  on 
tää!”. Tähän kevääseen si‐
sältyykin ehkäpä enemmän 
toivoa kuin aiemmin, koro‐
natilanne  on  maassamme 
helpottumassa  ja  toivo  lä‐
himmäistemme tapaamisesta 
ja  yhteen kokoontumisesta 
erilaisiin  tapahtumiin  ja 
kirkkoonkin  heräilee  ras‐
kaan talven jälkeen. 

Kevään  kasvun  ja  luon‐
non herääminen muistutta‐
koon meitä myös siitä ylös‐
nousemuksesta, joka Jeesuk 
sen  kautta  nostaa  uuteen 
”elämänkevääseen” jokaisen 
häneen uskovan. Kokemus 

Jumalan  jatkuvasta  läsnä‐
olosta kaikessa luodussa voi 
saada meissä aikaan suuria‐
kin muutoksia  paitsi  asen‐
teissa, myös käytännön toi‐
minnassa. Nautitaan kevään 
kasvun ihmeestä ja annetaan 
Luojan läsnäolon kaikkialla 
luomakunnassa  puhutella 
meitä, valolla, toivolla, ilolla 
ja rakkaudella.

Sakastin ikkunasta

Viljele, varjele ilolla ja toivolla
Pentti Lehto, kirkkoherra

Jumalanpalvelukset 
videoidaan edelleen 
suljetuin ovin. Ne ovat 
nähtävillä Ypäjän srk 

Facebook‐sivuilla sekä 
Youtube‐kanavalla.

Kirkollisissa ilmoituksissa 
tarkemmat tiedot esim. 
poikkeusajan tilanteen 
poistumisesta ja muista 

mahdollisista 
muutoksista.   

Takana on kumma talvi, pakkasta, sadetta,
syksyä melkein.

Välillä viimaa, narskuvaa lunta, tunnetta talven.
Usein oli taivas pilviä täynnä 

ja tuulinen ulina peitti alleen kaikki äänet niin kauniit
ja hauraat

Mutta eihän vielä riittänyt tämäkään kaikki,
pitihän meille kevään korvalla vielä rakeitakin heittää.

Hetken oli maa niin oudon valkea,
mietin, onko nyt alkava kevät vai sydäntalvi.

Muuttolinnut terveiset kevään tullessaan tuopi,
Vihreä ruoho ja kauniit kukat muistuttaa

ihmeestä suuren Luojan,
synnystä jonkin kauniin, niin suuren ja hauraan.

On kaikessa mukana rakkaus Luojan,
vahva käsi meit ohjaa, rakastaa.

Olkoon se käsi yhtä voimakas kuin myrskytuulet,
kantakoot kaikkien surujen läpi,

ohjatkoon aurinkoon ja varjosta valoon.

Näillä mietteillä toivon jokaiselle kaikkea hyvää.
Kevät tuokoon elämäänne siunauksen pisaroita.

Kasvakoon ne suureksi ja kantakoot teitä mukanaan.
Tuokoon aina elämäänne iloa ja kauneutta,
rakkauden lämpöä ja siunauksen valoa.

Katriina Laiho
Lastenohjaaja ja diakoni

Ood kevääll
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Kulttuuria etänä? On‐
nistuu! Kulttuuriyh‐

distys  Kuvio  reagoi  vuosi 
sitten alkaneeseen koronati‐
lanteeseen soveltamalla toi‐
mintojaan  verkkototeutuk‐
siksi.

Kaikkea ei kuitenkaan ole 
järkevää  netin  välityksellä 
tuottaa.  Ajatus  lapsille  ja 
nuorille tarkoitetusta eloku‐
valeiristä jalostui dokument‐
tiprojektiksi, jonka hedelmä, 
#Koronapäiväkirjat, julkais‐
tiin Youtubessa huhtikuussa.

#Koronapäiväkirjat  on 
dokumentaarinen  elokuva, 
jossa Forssan seudun lapset 
ja nuoret saavat omin sanoin 
kuvailla  tuntojaan:  pelkoa, 
surua ja epätietoisuutta. Sa‐
malla dokumentti on kuvaus 
nuorten pohjimmaisesta elä‐
mänuskosta ja luottavaisuu‐
desta huomiseen.

Mukana  olleet  nuoret 
ovat saaneet tilanteen ja ha‐
lunsa mukaan osallistua elo‐
kuvaprojektin  tuotannolli‐
seen puoleen ja oppia asioita 
elokuvanteosta.

#Koronapäiväkirjatelo‐
kuvan suunnittelusta ja käy‐
tännön tuotannosta vastasi‐
vat  Kuvion  Jussi 
Pellonpää, Antti Latva  ja 
Minna Autio.

– Alun  perin  meillä  oli 
ajatuksena, että pyydämme 
nuoria kuvaamaan arkeaan 
ja  lähettämään  videoita 
meille. Me olisimme koos‐
taneet videot putkeen. Mutta 

sitten aloimme miettiä, mikä 
olisi parempi lähestymiskul‐
ma ja mukaan tuli ajatus uu‐
tistoimituksesta, joka lopulta 
toimikin kivasti, Pellonpää 
iloitsee.

Dokumenttiin on ujutettu 
koronavirukseen  liittyvää 
faktatietoa, mutta pääpaino 
on nuorissa ja heidän ajatuk‐
sissaan.

–  Nuorten  puheenvuo‐
roissa  ei  suoraan  kysytty 
heidän  tunteistaan,  mutta 
tunteet tulivat silti läpi. Mo‐
ni nuori tuntui kaipaavan li‐
sätietoa, ja olivathan aikuiset 
itsekin  todella  huolissaan, 
Kuvion  puheenjohtaja  ja 
kulttuurituottaja Autio poh‐
tii.

Ypäjä Talentista  esiinty‐
miskokemusta  muutama 

vuosi sitten hakenut forssa‐
lainen  Wilma Mansikka‐
mäki haki mukaan elokuvan 
tekoon. Wilman lisäksi elä‐
mästään ja koronaarjestaan 
kertoo tammelalainen Leevi 
Saksa.

#Koronapäiväkirjojen re‐
portterin haastattelussa näh‐
dään myös Laululaukatlei‐
rin  osallistujia  viidestä 

kunnasta, Ypäjältäkin. Lau‐
lulaukatleiri pidettiin viime 
kesänä  Caissaniemessä. 
Nuoria  laulun  harrastajia 
mietityttää  muun  muassa 
mahdollinen toinen aalto ja 
etäopiskelun  jatkuminen 
syyslukukaudella.

Puolituntinen elokuva on 
suunnattu lapsille ja nuoril‐
le, mutta myös heidän van‐
hemmilleen.  Tuotantotiimi 
toivoisi, että jokainen lapsi 
tulisi kohdatuksi omine aja‐
tuksineen.  Jollei  perheessä 
ole  käsitelty  koronan  tuo‐
maa epävarmuutta yhdessä, 
filmi voi johdatella keskus‐

telun äärelle.
– Lapset saivat puhua do‐

kumentissa  omalla  kielel‐
lään.  Ihan  loppuvaiheessa 
äkkäsimme tekstityksen, sil‐
lä  lasten  kieli  on  erilainen 
kuin aikuisten, Latva ja Pel‐
lonpää kertovat.

Rankasta aiheesta huoli‐
matta  teos  huokuu  toivoa. 
#Koronapäiväkirjat päättyy 

lohdullisesti lasten pohdin‐
toihin unelmaammateista.

– Nuorten persoonat oli‐
vat  hyvin  tulevaisuuteen 
katsovia, enkä usko, että ai‐
kuisetkaan  uskovat  maail‐
man loppuvan yhteen pan‐
demiaan. Yhteiskunnalla on 
tapana  selvitä  ja  onneksi 
meillä  on  ollut  apunamme 
nykyaikainen  teknologia, 
Autio muistuttaa.

Dokumenttiprojekti kuu‐
luu  Kuvion  Taidetalo  liik‐
keessä  hankkeeseen,  jota 
rahoittavat  LounaPlussa 
Leader  sekä  EU:n  Maata‐
lousrahasto.

Ypäjän lapset saivat oman sivunsa koronapäiväkirjasta
Katriina Reijonen

Tiesitkö?
Ypäjän kunta on verkostomaisen lastenkulttuurikes‐

kuksen LEKAn sekä sitä hallinnoivan Kulttuuriyhdistys 
Kuvion kuntajäsen. Nuorisoohjaaja Piia Nikkilä edustaa 
Ypäjän kuntaa Kuvion hallituksessa.

Muita kuntajäseniä ovat Forssa, Humppila, Jokioinen 
ja Tammela.

Koronatilanteen pitkittyessä kulttuurin tuottaminen ko‐
teihin jatkuu. Kuvio aloitti huhtikuussa yhdessä seutu‐
kunnan nuorisotoimien kanssa Hangout Zone nettinuok‐
karin,  joka  pyörii  Teamsissa  ja  Discordissa  joka 
keskiviikko kello 1820.

Suunnitteilla on myös muun muassa lisää taiderasteja 
ja taiteilijoiden digitaalinen residenssi.

Katariina Rämö ja Melina Mäenpää kertoivat, miten pitävät yhteyttä kavereihinsa 
koronarajoitusten aikana. Kuvakaappaus Youtubesta Kulttuuriyhdistys Kuvion 
dokumentista.

""
LLaappsseett  ssaaiivvaatt  ppuuhhuuaa  ddookkuummeennttiissssaa  
oommaallllaa  kkiieelleelllläääänn..
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Kulttuurit  kohtaavat 
Humppilassa, Jokioisissa ja 
Ypäjällä koko huhtikuun ja 
toukokuun ajan.

Seutukunnan  kouluille 
tarjottiin huhtikuussa työpa‐
ja, jossa kuudennen luokan 
oppilaat  pääsivät  tutustu‐
maan japanilaiseen kulttuu‐
riin, juhliin ja heidän paperi‐
taitteluperinteeseensä, 
origamien tekemiseen. Työ‐
pajoja veti japaninainen To‐
mie Cho.

Työpajoissa oppilaat pää‐
sivät  tekemään  origamia, 
jossa paperi taittuu pienem‐
mäksi ja pienemmäksi löy‐
täen  kaiken  tämän  jälkeen 
täysin uuden ja jännittävän 
muodon. Taittelun lopputu‐
los on kuin taikuutta.

Alakouluille  tarjottiin 
myös animaatiokooste sekä 
siihen liittyviä tehtäviä. Elo‐

kuvien avulla oppilaat pää‐
sevät eri maiden kansantari‐
noiden kautta matkaamaan 
eri kulttuureiden tunnelmiin.

Kansainvälisiä kohtaami‐
sia tapahtuu Ypäjän kirjas‐
tossakin, jossa on toukokuun 
loppuun  saakka  valokuva‐
näyttely. Kohtaamisianimi‐
sen näyttelyn tarkoituksena 
on lisätä ymmärrystä länsi‐
maisen taiteen ja kulttuurin 
ulkopuolisista taide ja kult‐
tuuritraditioista.

Toiminnan  takana  on 
Humppilan,  Jokioisten  ja 
Ypäjän kunta, Kulttuuriyh‐
distys Kuvio ry, Videootit ry 
ja Taiteen edistämiskeskus. 
Toiminta on kokonaisuudes‐
saan osa Taiteen edistämis‐
keskuksen  laajempaa kult‐
tuurisen  moninaisuuden 
teemaa.

OOrriiggaammeejjaa  jjaa  vvaallookkuuvviiaa
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 1.6.2021 
klo 16.

Kotiäänestyksen toimittaminen
Kuntavaalien kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänes‐
tysaikana 26.5.‐8.6.2021. Äänestäjälle ilmoitetaan etu‐
käteen  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 13.4.2021

Ypäjän kunnan keskusvaalilautakunta Tomie Cho ohjasi työpajan, jossa tehtiin origameja. 
KUVA: Taiteen edistämiskeskus
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Kun vanhuspalvelula‐
ki  tuli  voimaan 

2013,  tarkoituksena oli  tu‐
kea  ikääntyvien  ihmisten 
hyvinvointia, terveyttä, toi‐
mintaa  ja  kykyä  selviytyä 
omin voimin mahdollisim‐
man  pitkään.  Samaisessa 
laissa  korostetaan  ennal‐
taehkäisevän  toiminnan 
merkitystä.

Eläkeläisjärjestöt  halua‐
vat muistuttaa, miten moni‐
puolista  ja  laajaa vapaaeh‐
toistyötä  järjestö  tekee 
ikäihmisten  eteen.  Tehty 
työpanos ikäihmisten virey‐
teen,  ja  sitä  kautta  tervey‐
teen  ja  hyvinvointiin,  on 
merkittävä.  Terveyden  en‐
naltaehkäisevä vaikutus jää 
eläkejärjestöjen  mukaan 
kuitenkin  usein  kuntien 
päättäjiltä huomioimatta.

Toiminta eläkeläisjärjes‐
töissä antaa mahdollisuuden 
sosiaaliseen  kanssakäymi‐
seen, yhdessä liikkumiseen, 
erilaisten taitojen kehittämi‐
seen  ja  monenlaiseen  har‐
rastustoimintaan  osallistu‐
miseen,  joita  eläkeläis 
järjestöt tuottavat.

Etenkin sosiaalisen kans‐
sakäymisen tarpeen tärkeys 
on näin koronaepidemian ai‐
kana  selvästi  korostunut. 
Tunne  osallisuudesta  vah‐
vistaa hyvinvointia ja ehkäi‐
see yksinäisyyttä.

Kunnan  on  tarjottava 
mahdollisuus  ikäihmisille 
pitää huolta itsestään harras‐
tusten ja toiminnan kautta. 
Kuntien on talousarviossaan 
luotava edellytyksiä eläke‐
läisyhdistysten toiminnalle. 
Asianmukaiset, esteettömät 
ja maksuttomat tilat edistä‐
vät ja helpottavat toimintaa.

Se, miten paljon kunta ar‐
vostaa  eläkeläisjärjestöjen 
työtä, näkyy kunnassa esi‐
merkiksi siinä, antaako se il‐
maiset  kokoontumistilat 
käyttöön. Näin ei tällä het‐
kellä  joka  kunnassa  ikävä 
kyllä ole. Ensi kesäkuussa 
pidetään kuntavaalit,  jossa 
valitaan  uudet  ja  toivotta‐
vasti eläkeläisjärjestöjen toi‐
mintaa arvostavat edustajat 
valtuustoihin.
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Otin  tänä vuonna ko‐
pin Loimijoki Golfin 

Ladykapteenin  hommasta. 
Pelivuosia itselläni on reipas 
kymmenen, pari viimeisintä 
niistä olen yrittänyt taistella 
työn  ja  pelaamisen  yhteen 
sovittamiseksi. Ajan  puute 
tuntuu  olevan  kovin  kroo‐
nista. Tulevana kesänä toi‐
von, että ehtisin pelaamaan 
jonkin asteiset ennätysluke‐
mat tauluun. Kierrosten ke‐
rääminen siis pääfokuksena. 
Toivottavasti  kelit  on koh‐
dillaan  koko  kesän!  Tätä 
kirjoittaessa viime viikko ja 
tuleva  näyttelee  parhaim‐
piansa, ainakin kelien puo‐
lesta.

Ladykapteenina toivoisin 
jakavani  golfin  ja  Ypäjän 
ilosanomaa pitkin  suomea, 
etenkin lähiseuduilla ja tääl‐
lä omassa kunnassa. Uusien 
harrastajien mukaan saami‐
nen on katsetta tulevaisuu‐
teen. Se on sama kuin yksi 
uusi  asukas  pieneen  kun‐
taan, sillä on merkitystä!

Ladykapteenit  ympäri 
Suomen  ovat  aktiivisesti 
verkostoituneita,  pelien  ja 
kilpailujen lomassa saa aina 
esitellä oman kunnan hyviä 
puolia,  nähtävyyksiä,  pai‐
kallisia yrityksiä sekä muita 
harrastusmahdollisuuksia. 
Parasta näissä luottamustoi‐
missa  on  ehdottomasti 
uusien ihmisten tapaaminen 
ja oman lähiseututuntemuk‐
sen lisääntyminen vastavuo‐
roisesti.

Meillä on täällä Ypäjällä 
paljon kerrottavaksi. Luke‐
mattomia  pieniä  yrityksiä, 
monipuoliset kunnan palve‐
lut,  tutut  ihmiset,  kaunis‐
maisemainen täysmittainen 
golfkenttä,  frisbeegolfrata, 
urheilukenttä, kesäteatterei‐
den "rolls royce" Musiikki‐
teatteri, kohta 50v täyttävä 
Suomen yksi legendaarisim‐
mista  ravintoloista Karrin‐
puomi, Loimijoki venesata‐
mineen, hevosurheilumuseo, 
hevosurheilukeskus, loisto‐
kas sijainti sekä kohta myös 
par 3 kenttä ja kuntoportaat! 
Ei  ole  yhdentekevää,  mitä 
meillä  on  täällä  tarjota  ja 
kuinka paljon saadaan myös 
muualla  asuvia  ihmisiä 
poikkeamaan ja tuomaan ra‐
haa  paikallisten  yritysten 
kassoihin.

Väitän,  että  monessa 
kohtaa meillä on enemmän, 
kuin useassa muussa pienes‐
sä kunnassa. Sellainen pieni 
ylpeys  omasta  piskuisesta 
kunnasta  on  hyvinkin  pai‐
kallaan.  Ja  tosiaan  ne  ole‐
massa olevat palvelut, käyt‐
tämällä ne saadaan pidettyä 
lähellä!

Itse ajattelin verkostoitua, 
tehdä  yhteistyötä,  käyttää 
paikallisia palveluita ja kul‐
kea pienesti rinta rottingilla 
jatkossakin, koska #muny‐
päjä <3

Aurinko! Kevät!
Virve Saarikoski

ORIGAMIT
Ensimmäiset maininnat origamista löytyy jo 1680 

Japanissa Ihara Saikakun julkaisemassa runossa. Siinä 
mainitaan shintohäissä käytetty perinteinen perhos‐
muotoilu.

Paperintaittotaide pysyi vuosisatojen ajan käsityö‐
läiskäytössä. Noin viimeisten viidenkymmenen vuoden 
aikana taittuvan materiaali on alkanut kiinnostaa laa‐
jemmin sekä taiteellisesti että tieteellisesti.

Uusi taiteilijoiden sukupolvi ovat vieneet origamit 
kuvataiteen tasolle.

Arvostavatko kunnan päät‐
täjät eläkeläisjärjestöjä?
Seppo Kuparinen, puheenjohtaja, Eläkeliiton 
EteläHämeen piiri

KUVA: Unsplash  Markus Spiske



Eläkeliitto Ypäjän yhdistys ry
04.05. Hallituksen kokous klo 11.00 (olemme ulkona)

11.05. Kuukausitapaaminen peru u

17.05. Laulujuhla siirre y pide äväksi 18.05.2022

18.05. Lukupiiri peru u

21.05. Tarinatupa peru u   

Hyrsynseudun kyläyhdistys
Vallitsevan  lanteen ja koronarajoitusten takia yhdistyksen ke‐
vät‐ ja syyskokoukset yhdistetään yhdeksi kokoukseksi ja pide‐
tään  myöhemmin  ilmoite avana  ajankohtana  syksyllä  2021. 
Yhdistyksen  perinteiset  juhannuksen  aatonaaton  tanssit  on 
peru u. 

Puheenjohtajana toimii toista kau a Virve Vieraankivi.

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

Yhdistystoiminta
Muutto tuntemattomaan

Oli vuosi 2007 kun päätimme muuttaa omakotitaloon. 
Lehtiilmoituksessa pisti silmään ilmoitus, joka kuvasi 
juuri sellaista taloa kuin olimme etsineet ja se sattui ole‐
maan Ypäjällä. Minä en ole koskaan aiemmin käynyt 
Ypäjällä, en tiennyt paikkakunnasta mitään muuta kuin 
että siellä on Hevosopisto ja tietenkin on paljon hevosia.

Asetuimme Ypäjälle. Ensimmäinen asia, joka teki mi‐
nuun suuren vaikutuksen, oli siisteys. Teimme joka päivä 
pitkiä kävelylenkkejä tutustuaksemme paremmin paik‐
kakuntaan. Talojen pihat, tienvarret, jalkakäytävät olivat 
siistit. Nurmikot ajettu eli yleiskuva tosi positiivinen, jo‐
ten totesin: Täällä minä viihdyn.

Tänä päivänä on toisin, torin alue on epäsiisti. Ihan 
nolottaa kun tulee vieraita Ypäjälle, keskustan alue antaa 
huonon kuvan Ypäjästä.

Olen täällä nyt asunut yli 13 vuotta enkä suostu muut‐
tamaan mihinkään muualle. Ihmiset ovat todella ystäväl‐
lisiä, tervehtivät, juttelevat kun tulevat vastaan.

Palveluita kyllä löytyy, meillä on ruokakauppa, pank‐
ki, apteekki, kuntosalit, kirpputori, baareja useampikin, 
lounaskahvila, kampaamoita, erilaisia hoitopalveluita, 
hevosalan kauppoja useita, kirkko, seurakuntakoti, ter‐
veyspalvelut, hammaslääkäri, kirjasto, koulut, erilaiset 
kerhot sekä yhdistystoimintaa.

Nuorisolle sekä lapsille löytyy monenlaista harraste‐
toimintaa. Hevosopistolla on paljon mielenkiintoista toi‐
mintaa. Ym, ym, ym. Mielestäni meiltä ei puutu mitään 
tärkeää.

Toki ei ole pitkä matka Loimaalle eikä Forssaankaan, 
jos mieli tekee shoppailemaan, vaikka ostamaan kevään 
kunniaksi uusia vaatteita.

Täällä on paljon luontoa, joka on mielestäni todella 
kaunista. Harrastemahdollisuudet kesällä niin kuin tal‐
vellakin ovat hyvät. Hyvin hoidetut hiihtoladut ja kohta 
saadaan kuntoportaat.

Kyllä Ypäjällä on hyvä olla ja elää!

Sinikka Suonpää

Uusi juttusarja: Mitä hyvää Ypäjällä?

Mitä hyvää Ypäjällä
Uskoisin monen henkilön, jotka ovat näitä polkuja as‐

telleet, että heidän kunnioitus tätä kylää kohtaan on pitä‐
nyt kunnan pirteänä.

Esimerkkejä: Kirkkoherra tai herrat ovat kuin samaa 
perhettä.

Monta erinomaista kunnanjohtajaa ja tuntuu olevan 
hyvä tämä nykyinenkin eli Tatu Ujula. Ypäjän kunnan 
Markku Leppälahti, hänen vaimonsa Satu sekä päättäjis‐
sä Markku Saastamoinen, PirjoRiitta Palonen, Ulla Sal‐
mi, Mirja Jokio ym. ym. He kaikki ovat saaneet kuntam‐
me pysymään elinvoimaisena ja kauniina.

Täällä on kaikki, josta kannattaa pitää kiinni. Esimer‐
kiksi  terveyskeskus,  jossa on  todella pätevät  lääkärit 
yleis sekä hammaspuolella. Eihän tällaista kuntaa ole 
missään.

Pitäisi näyttäytyä enemmän, joka suhteessa, että kansa 
näkisi: meistä pidetään ja firmat pysyisi täällä. Ja ehkä 
tulisi muitakin.

Veikko Nieminen

Tulevaisuudessa  kun‐
tien  talouksien  tasa‐

painossa  pitäminen  tulee 
olemaan  haasteellisempaa, 
mikäli hallituksen kaavaile‐
ma maakuntauudistus toteu‐
tetaan. Uudistuksen yhtey‐
dessä  kuntien  rahoituksen 
muodostuminen muuttuu ra‐
dikaalisesti  ja  asettaa  kun‐
nan päättäjät vaikean tehtä‐
vän eteen.

Kuntien  tärkeimmäksi 
tehtäväksi jää varhaiskasva‐
tus sekä koulutuksen järjes‐
täminen  ja näiden  rahoitus 
on turvattava joka tilantees‐
sa. Kunnissa onkin tärkeää 
selvittää kunnan omistamien 
kiinteistöjen  tarkoituksen 
mukaisuus sekä onko kaik‐
kien kiinteistöjen omistami‐
nen tarpeellista. Kiinteistö‐
jen  tekninen  kunto  ja 
energiatehokkuus  on  kus‐
tannusten  hallinnan  näkö‐
kulmasta avainasemassa.

Kustannusten  hallinnan 
näkökulmasta seutukunnal‐
linen  yhteistyö  on  myös 

avainasemassa.  Seutukun‐
nan laajuisella viisaalla re‐
surssien yhteisellä käytöllä 
on  mahdollista  saavuttaa 
merkittäviäkin  kustannus‐
säästöjä, joten kuntien tehtä‐
vät tulisi käydä kattavasti lä‐
pi  ja  selvittää  kuinka 
resurssien käyttöä voidaan 
tehostaa ja mitä kaikkia pal‐
veluita voidaan tuottaa yh‐
dessä.

Kunnan  elinvoimaisuu‐
den  tukipilarina  on  myös 
kunnan asukkaat ja alueella 
toimivat  yritykset  tarjoa‐
massa työpaikkoja kuntalai‐
sille.  Kunnan  tulee  pystyä 
houkuttelemaan uusia asuk‐
kaita  alueelleen  asumaan. 
Kunnan markkinoinnissa tu‐
lee  pyrkiä  hyödyntämään 
kunnassa toimivien yrityk‐
sien markkinaarvoa ja tun‐
nettuvuutta  laajasti  yhteis‐
työssä yritysten kanssa.

Kunnan omistamien kiin‐
teistöjen teknistä toimivuut‐
ta ja energiatehokkuutta tar‐
kasteltaessa  on  tarpeellista 

Kunnissa on edessä
Kuntavaaliehdokas TimoMikael Sivula, kokoomus



Mitä hyvää Ypäjällä?
Olen syntyisin ypäjäläinen. Asuin pitkän parisuhteeni 

ajan (n.  30 v.) naapurikunnassa. 3 vuotta sitten palasin 
“kotiin”. Siltä minusta on hyvin vahvasti tuntunut... Että 
palasin kotiin, vaikka olen isomman osan elämästäni 
muualla asunut. Tämän kolmen vuoden aikana en ole 
vielä yhtäkään asiaa keksinyt, mikä täällä Ypäjällä olisi 
huonommin kuin “entisessä elämässäni”. 

Joka puolella Ypäjällä saa loistavaa palvelua. Kirjas‐
tosta, pankista, apteekista jne. Kirpputorikin on ja Kivi‐
kylän herkut lähellä. Hyvät pizzat ja kebabit omalla paik‐
kakunnalla. Eräs tuttavani tokaisi kerran mielestäni niin 
osuvasti Ypäjän terveyskeskuspalveluista, että jos ne vie‐
lä paranisivat, ne itse asiassa huononisivat. Tällä hän tar‐
koitti sitä, että on ihan mahdotonta niiden enää paremmin 
olla. 

Meillä on kivat lenkkeilyreitit, Yllätys tekee huikeaa 
työtä liikunnan saralla ja Pertunkaaren kuntosalia käytin 
säännöllisesti 2 kertaa viikossa ennen koronaaikaa. Ke‐
sän myötä palaan taas sinnekin. Meillä on bingot ja gol‐
fit. Hevosopiston toiminta tuo tänne paljon vierailijoita ja 
usein ripauksen kansainvälisyyttäkin. Murskan uimalaan 
liittyy minulla niiiiin paljon muistoja. 

Loppu viimeksi me ypäjäiset olemme se Ypäjän ydin. 
Me luomme paikkakunnalle sen hengen, mikä täällä val‐
litsee. Me ypäjäläiset olemme Ypäjä. Pidetään huolta it‐
sestämme. Pidetään huolta toisistamme. Pidetään huolta 
meidän Ypäjästä.

Eija Salmi

Mitä hyvää Ypäjällä?

MITÄ HYVÄÄ YPÄJÄLLÄ?
Oheisissa lukijoiden teksteissä mainitaan 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 
toimituksen osoitteeseen ypajalainen@ypaja.fi. Tekstin ei 
tarvitse olla pitkä.

MLL Ypäjän yhdistys
Rantauimakoulu Piilikankaalla 12.‐23.7.2021 klo 10.30‐14.00

Uimakoulu  on  tarkoite u  5‐15‐vuo aille,  kaiken  tasoisille  ui‐
mareille.  Katso  lisä edot  etusivulta.  Ilmoi autumiset  sähkö‐
pos lla  mll.ypaja@gmail.com  tai  puhelimitse  050  395  2030  / 
Jonna  Hakamäki.  Uimakoulu  järjestetään,  mikäli  korona‐epi‐
demian  lanne sen sallii.

Ypäjän Kokoomus ry
Vuosikokous Loimijoki Golfin klubilla sunnuntaina 6.6.2021 klo 
18.00.

Ypäjän Yllätys ry:n
Yhdistyksen  ylimääräinen  kokous  perjantaina  28.5.2021  kello 
18:00 Pertunkaaren palloilusalissa. Käsiteltävinä asioina lainan 
o aminen ja Pertunkaaren kiinnitysten pan aaminen.

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

Kunnissa on edessä
Kuntavaaliehdokas TimoMikael Sivula, kokoomus

tarkastella myös toiminnan 
hiilineutraaliutta. Päästövä‐
hennykset  tulee  aloittaa 
kiinteistöjen energiankäytön 
tehostamisesta ja minimoida 
kiinteistön ulkopuolelta tuo‐
tava energia. Kunnan tulee 
myös panostaa omistamansa 
lämpöyhtiön  energian  tuo‐

tannon päästöttömyyteen ja 
selvitettävä mm. luopumista 
turpeen polttamista lämmön 
tuotannossa.  Kiinteistöissä 
on  paljon  erilaisia  keinoa, 
joilla  voidaan  vähentää 
energian kulutusta. Tehtävät 
toimenpiteet  eivät  saa kui‐
tenkaan heikentää kiinteis‐
töjen sisäilmaolosuhteita.

Vuoden alussa kuntamme 
sai hyvää ja positiivista jul‐
kisuutta, kun Suomen Poliisi 
julkaisi  katuturvallisuusin‐
deksin ja Yle julkaisi uutisen 
aiheesta 9.2.2021. Kuntam‐
me  sijoittui  valtakunnalli‐
sesti 32. sijalle ja maakun‐
nan  tasolla  saavutettiin 

podiumpaikka. Tästä onkin 
hyvä jatkaa kohti valtakun‐
nallista kärkipaikkaa ja sa‐
malla luoda kuntalaisille en‐
tistä  turvallisempi 
elinympäristö.

Tehdään  kunnastamme 
kaikille  asukkaille  hyvä 
paikka asua.

haastavat ajat

""
YYppääjjää  ss ii jjooii tt ttuuii   vvaall ttaakkuunnnnaall ll ii sseess tt ii   3322..   

ss ii jjaall llee   kkaattuuttuurrvvaall ll ii ssuuuuddeessssaa..

EHDOKKAIDEN KANNANOTOT
Ypäjäläinen julkaisee kuntavaaliehdokkaiden kannanotto‐
ja vielä numerossa 5/2021, mutta vain, jos lehteen mahtuu. 
Seuraavassa numerossa tilaa vievät puolueiden mainokset 
sekä viralliset vaalilistat.
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Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN 
FORSSAAN

TORSTAINA 20.5.2021 &
TORSTAINA 17.6.2021

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

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.

YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSET
Yksityisteiden kunnossapitokustannusten avustushakemukset 
on jäte ävä 21.5.2021 klo 15.00 mennessä, os. Ypäjän kunta, 
Per ulan e 20, 32100 Ypäjä taikka, kunta@ypaja.fi. 
Hakemuslomakkeita on saatavana kunnanviraston 
palvelupisteestä ja interne stä osoi eesta www.ypaja.fi – 
Lomakkeet – Yksityisteiden avustushakemus.
Lisä etoja teknisestä toimesta, p. 0500 801914.
Ypäjällä 6.4.2021 
Tekninen lautakunta
www.ypaja.fi
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Elettiin  vuotta  1984, 
Mannisten viimeinen, 

Paula ja Olavi Vehasen pitä‐
mä kyläkauppa oli jo lopet‐
tanut  toimintansa  tammi‐
kuussa 1981. Oli keksittävä 
uusi  tapa  tavata kyläläisiä. 
Entinen  kyläkauppias  sai 
idean,  että  kylän  naisväki 
voisi kokoontua kerran kuu‐
kaudessa. Mutta Mannisissa 
ei ollut kylätaloa eikä  työ‐
väentaloa,  jossa  voisi  ko‐
koontua, piti siis keksiä jo‐
kin  kokoontumispaikka. 
Näin  syntyi  idea  kerhosta, 
joka  kiersi  tuvasta  tupaan, 
kukin kerholainen piti ker‐
hoillan vuorollaan.

Kerholaiset olivat aktiivi‐
sia, kerhossa kerättiin kah‐
viraha sekä myytiin arpoja, 
edelliskerralla voittanut toi 
mukanaan  arpajaispaketin 
kerhoiltaan. Kyläkerho osal‐
listui myös  erilaisiin myy‐
jäisiin. Kertyneistä rahoista 
Kyläkerho  lahjoitti  mm. 
Ypäjän Hoivakodille video‐
laitteen sekä ehtoollispikarit 
ja kudotutti muutamia mat‐
toja  Hoivakodin  tiloihin. 
Seurakunnalle  Kyläkerho 
lahjoitti pöytäliinat.

Talkoohenkeä  löytyi 
kaikista kerholaisista, 

siivottiin keväisin tienvarsia, 
järjestettiin huutokauppa se‐
kä lahjoitettiin varoja Inke‐

rinsuomalaisille.
Monessa  oli  Mannisten 

Kyläkerho  mukana:  Kylä‐
kerho  haki  eräälle  kyläläi‐
selle Benevolentiamitalin, 
mittavan ja uutteran omais‐
hoitajan työn tunnustuksena.

Pikkujouluja  vietettiin 
monessakin eri paikassa se‐
kä monia  reissujakin kylä‐
kerho teki. Yksi reissu suun‐
tautui  presidentti  Urho 
Kekkosen  haudalle,  upeaa 
hautakiveä katsomaan. Loi‐
mijokiristeilylläkin Kyläker‐
ho kävi. 

Kaiken  kaikkiaan  voisi 
sanoa, että Mannisten Kylä‐
kerho  oli  aktiivinen  ja  tal‐
koohenkinen  hyväätekevä 
kerho.

Naiskerho toimi sellaise‐
naan kymmenen vuotta, ni‐
meä kerholla ei silloin vielä 
ollut, jotkut puhuivat Man‐
nisten Mantoista mutta  vi‐
rallista nimeä siitä ei tullut. 
Miehet  pääsivät  mukaan 
1994. Enää ei voinut puhua 
Mantoista, vaan kerholle piti 
keksiä  nimi.  Näin  syntyi 
Mannisten Kyläkerho.

Kerhoilta  oli monille 
kuukauden  koho‐

kohta. Väkeä oli  runsaasti, 
iloinen puheensorina  täytti 
kerhopaikan  ja kahvittelun 
lomassa kerrottiin hauskoja 
juttuja, vaihdettiin kuulumi‐

set, mitään virallista ohjel‐
maa ei ollut. Tunnelma oli 
mukaansa  tempaava,  sillä 
kaikki olivat toisilleen tuttu‐
ja.

Matkan  varrella  tuli 
uusiakin kerholaisia, heidät 
toivotettiin  ilolla  tervetul‐
leiksi. Kerhoon oli kuka ta‐
hansa tervetullut, ei tarvin‐
nut  olla  Mannisista.  Illan 
päätteeksi  päätettiin  missä 
seuraava kerho olisi, joskus 
oli jopa kilpailua siitä kuka 
saisi seuraavaksi kerhon pi‐
tää.

Kesäisin  kerhoväki  ko‐
koontui Mannisten vanhalle 
urheilukentälle  makkaran‐
paistoon, talkoilla oli sinne 
tehty  viihtyisä  makkaran‐
paistopaikka. 

Tässä kohtaa voisi sanoa 
laulun  sanoin,  että oi niitä 
aikoja...

Nyt eletään vuotta 2021. 
Suurin  osa  kerholaisista 
ovat jo poistuneet keskuu‐
destamme ja niin on poistu‐
nut Mannisten Kyläkerho‐
kin. Kerho lopetettiin 31.12. 
2020. Kerholle oli ominaista 
iloinen  tunnelma kahvitte‐
lun lomassa ja siinä sivussa 
tehdä  hieman  hyvää  mm. 
oman  kunnan  asukkaille. 
Mannisten Kyläkerhon vii‐
meinen lahjoitus on lahjoit‐
taa kerhon tilille jääneet va‐
rat  Ypäjän  Kultaisen  iän 
kerholle. Näin hyvä  jatku‐
koon kerholta kerholle.

Mannisten Kyläkerhon tarina
Mannisten kyläkerhon jälkipolvi

Ylempänä ryhmäkuva retkeltä Alpo Jaakolan Patsas
puistossa 2004. Alemmassa meneillään videoiden luo
vutus Ypäjän Hoivakodilla. KUVA: Mannisten Kyläkerho

YPÄJÄN
KIRJASTO

Hossin e 2, 32100 Ypäjä

Puh. 044‐4352006

ypajan.kirjasto@ypaja.fi

www.ypaja.fi 

www.lounakirjastot.fi

Kirjasto on myös Facebookissa 

ja Instagramissa @ypajankir‐

jasto

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


