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Ypäjä Golf Oy:n
varsinainen yh ökokous jär‐
jestetään
keskiviikkona 16.6.2021 klo
18.00 Loimijoki Golﬁssa
(Jaakkolan e 190, Ypäjä).
Kokouksessa käsitellään yh‐
öjärjestyksen 16 §:n varsi‐
naiselle yh ökokoukselle
määräämät asiat.
Ypäjä Golf Oy:n hallitus

Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN
FORSSAAN
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

Yhteisellä asialla

4/2021

Äänestämään — Vaikuttamaan
Markku Saastamoinen, kunnanhallituksen puheenjohtaja

V

ajaan kahden viikon
päästä valitaan kun‐
nan uudet päättäjät, joiden
toimikausi alkaa 1.8. Päättä‐
jien tehtävänä on hoitaa
asukkaiden ja kunnan yhtei‐
siä asioita. Vaaleissa vaiku‐
tetaan kunnan tuottamiin
peruspalveluihin, talouteen
ja yhteistyön tapoihin.
Tärkeät terveys ja sosi‐
aalipalvelut (sote) ovat vielä
kunnan toimintaa niiden jär‐
jestämisestä vastaavan kun‐
tayhtymän kautta, mutta ne
siirtyvät tulevan valtuusto‐
kauden aikana valtion ja
maakuntien hoidettaviksi.
Nyt on määritettävä, mitä
palveluita ensisijaisesti tar‐
vitsemme tulevaisuudessa.
Sotemuutoksen jälkeen
kunnat voivat keskittyä elin‐
voimansa lisäämiseen sekä
koulu, kulttuuri ja vapaa
ajan palveluiden tuottami‐

Forssan seudun hyvinvoin‐
tikuntayhtymän koronaro‐
kotusten ajanvaraus on tällä
hetkellä auki kaikille 45
vuotta täyttäneille, sekä ris‐
kiryhmiin kuuluville. Roko‐
tuksia annetaan kuntien
terveysasemilla ja Forssassa
Sortohaan rokotuspisteellä

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

seen. Elinvoima tarkoittaa
mm. maankäyttöä ja yritys‐
toiminnan edellytyksiä.
Äänestämällä kuntalaiset
vaikuttavat kunnan toimin‐
taan. Kuntavaaleissa ei pää‐
tetä kuntaliitoksista eikä
kunnan
itsenäisyydestä.
Myöskään valtion vastuulla
olevista asioista ei vaaleissa
ja kunnissa päätetä. Tällaisia
asioita ovat esimerkiksi ve‐
rotus tai teiden hoito kunnan
omia kaavateitä lukuun otta‐
matta.
Työllistämistoimet siirty‐
vät kuntien tehtäviksi, ja tätä
varten olemmekin aloitta‐
massa yhteistyön seudun
kuntien kesken. Kunnilla ei
ole mahdollisuuksia itse työ‐
paikkoja luoda, mutta kou‐
lulaisten kesätyöpaikkojen
tarjoaminen on edelleen tär‐
keätä.

Kunta tarvitsee menes‐
tyäkseen vahvan talouden.
Kunta saa rahaa käytännössä
verotuloina ja valtionapuina,
ja pienemmässä määrin eri‐
laisina maksutuloina.
Valtionavustukset ovat
tulevina vuosina valtion vel‐
kaantumisen ja toteutetta‐
vien leikkausten vuoksi pie‐
nenemässä.
Sotemenot
puolestaan tulevat kasva‐
maan. Toisen asteen koulu‐
tuksen vastuiden siirtäminen
kunnille aiheuttaa vielä tun‐
temattomia kustannuksia. Ei
myöskään tiedetä, mitä ko‐
ronan kustannuksia on vielä
tulossa. Siksi päättäjien on
tehtävä valintoja rahan riit‐
tävyyden mukaan; mitä pal‐
veluita ja millä tavoin ne
voidaan tuottaa.
Haasteet ovat suurimpia
Ypäjän kaltaisilla pienillä
kunnilla, ja on todella mie‐

Rokotustietoa

tittävä, miten palvelut rahoi‐
tetaan.
Kuntien välinen yhteistyö
on entistä tärkeämpää. Kai‐
kesta emme selviä yksin,
vaan on päätettävä, mitä
tehdään yhdessä tai mitä os‐
tetaan toiselta kunnalta.
Korona helpottaa, mutta
muistetaan silti vielä olla
sen suhteen tarkkoja. He‐
vosopistollakin päästään
näillä näkymin järjestämään
kilpailuja.
Kaikki joukolla äänestä‐
mään! Menestystä kaikille
ehdokkaille!
Mukavaa kesää!

!

terveysasemien kesäsulkua‐
jat, jolloin tehoste annetaan
Forssan Sortohaan rokotus‐
pisteellä. Ypäjän terveysase‐
man sulkuaika on 28.6. –
16.7.2021.

kon päähän annettava te‐
hosteannos
on
itselle
sopiva.

Aikaa varatessa on tärkeää
varmistaa, että myös 12 vii‐

Puhelinajanvaraus: 03 4191
4191

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

ja pääterveysasemalla.

Tehosteannos
annetaan
pääsääntöisesti
samassa
paikassa kuin ensimmäinen‐
kin annos. Tieto tehosteen
rokottamispaikasta selviää
ensimmäisellä käynnillä.
Poikkeuksen tästä tekee

ypajalainen@ypaja.ﬁ
Sivunvalmistus:

klo 11.30‐13,
to klo 15‐16

Sähköinen
ajanvaraus:
https://www.khshp.ﬁ/roko‐
tusohjelma/forssa/

Etu ja takasivu
0,75 €/pmm + alv
Muu osa lehteä
0,50 €/pmm + alv
ILMOITUSTEN JÄTTÖPÄIVÄ
Seuraava Ypäjäläinen ilmestyy
4.8.2021. Lehteen tarkoite u

Painotalo Painola

aineisto on lähete ävä

Jakeluhuomautukset:

sähköpos tse osoi eeseen

Jakelukulma Oy

ypajalainen@ypaja.ﬁ viimeistään

puh. 050 447 7739

maanantaina 26.7.2021 klo 15.
Nro 7/2021 ilmestyy 1.9.2021.
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Kesä, kuntavaalit ja yrittäjyys
Tatu Ujula, kunnanjohtaja

Y

päjän kunnassa alka‐
vat kaikki kesän
merkit olla ilmassa. Luonto
loistaa kaikessa kauneudes‐
saan ja hevoset viihtyvät au‐
ringossa laitumella. Nyt on
aika nauttia maaseudun ja
Ypäjän rauhasta Loimijoen
rauhallisesti virratessa.
Tätä kirjoittaessa (18.05.
2021) vielä jännitetään, mi‐
ten käy kesän tapahtumien.
Kunnassa olemme innolla
varautuneet Pertun Päivien
järjestämiseen. Viime ker‐
ralla sade rokotti tapahtu‐
man osallistujamäärää, mut‐
ta tänä vuonna ollaan
ottamassa vahinko takaisin
korkojen kera. Tapahtuma
järjestetään, jos epidemiati‐
lanne sen sallii.
Toinen puhuttava aihe on
yrittäjyys ja siihen rohkaise‐
minen. Meillä on kunnassa
viimeisen vuoden aikana
kuultu monta positiivista
yrittäjätarinaa.
Se, kuinka houkutteleva‐
na vaihtoehtona yrittäjyys
näyttäytyy esimerkiksi nuo‐
rille, on meidän käsissäm‐
me. Omalta osaltani haluan

YPÄJÄN
KIRJASTO
Hossin e 2, 32100 Ypäjä

olla rakentamassa Ypäjästä
yrittäjä ja kehitysmyönteis‐
tä kuntaa. Monesta elinvoi‐
maisesta palvelusta onkin
kiittäminen paikallisia yrit‐
täjiä.
Vanha sanonta sanoo, et‐
tei kahta ilman kolmatta.
Näin myös tässä kirjoituk‐
sessa. Kun luet tätä lehteä,
kuntavaalit ovat jo käynnis‐
sä.
Asetin sosiaalisessa me‐
diassa Ypäjän kunnan tavoit‐
teeksi sen, että meillä on
kunnassamme KantaHä‐
meen korkein äänestyspro‐
sentti. Ole mukana tässä yh‐
teisessä tavoitteessa äänes
tämällä! On myös hienoa
nähdä, että näin moni kunta‐
lainen on asettunut kunta‐
vaaleissa ehdolle ja on val‐
miina kantamaan kortensa
yhteiseen kekoon.
Haluan vielä tässä kirjoi‐
tukseni päätteeksi sanoa ison
kiitoksen kaikille nykyisille
luottamushenkilöille teidän
antamastanne panoksesta
kuntamme hyväksi. Ilman
teitä ei olisi paikallista pää‐

Puh. 044‐4352006
ypajan.kirjasto@ypaja.ﬁ
www.ypaja.ﬁ
www.lounakirjastot.ﬁ
Kirjasto on myös Facebookis‐
sa ja Instagramissa @ypajan‐
kirjasto
Suosittelemme kasvo
maskin käyttöä
kirjastossa asioiville.
AUKIOLOAJAT
1.6.202131.8.2021

töksentekoa.
Tekemänne työ on osal‐
taan muovannut Ypäjästä
sellaisen kuin me rakkaan
kotikuntamme nyt tunnem‐
me. Ypäjän kunnan strategi‐
set valinnat vuosina 2018–
2021 ovat olleet hevosala,
lapsiperheet ja nuoret, ypä‐
jäläinen arki ja yrittäjyys.
Nämä teemat ovatkin koros‐
tuneet luottamushenkilöiden
päätöksissä.

Ma klo 13–18
Ti klo 13–18
Ke klo 10–15
To klo 13–18
Pe klo 10–15
Juhannuksen
aukioloajat:
24.6. avoinna 11–14
25.6. sulje u

Aurinkoista kesänjatkoa
juuri Sinulle!

Sakastin ikkunasta

Katsele kesän ihmeitä, Jumalan töitä
Pentti Lehto, kirkkoherra
Kevät on takana ja kesä
on tullut! Kesä on ainakin
minulle niitä asioita, joihin
en koskaan kyllästy. On vai‐
kea sanoa, mikä kesässä on
parasta, niin paljon on kau‐
nista kesässä: Lintujen lento
sinisellä taivaalla, vihreiden
lehtien puhkeaminen kuol‐
leen näköisistä oksistoista,
erilaisten lintulajien kon‐
sertti aamun sarastuksen ai‐
kaan, iloisesti solisevat jo‐
kien ja purojen vedet,
kukkien väriloisto vai se
kauan odotettu lämpö ja va‐
lo.
Kesän tulo valaa uskoa:
Valo voitti jälleen pimey‐

den. Kylmät hanget ja kova
jää sulaa, kun lämpö herätte‐
lee kohmeisen maan kesän
uuteen eloon. Kesä tuo pie‐
niä ja suurempiakin luojan
ihmeitä esiin, kun luoma‐
kunta aivan kuin syntyy uu‐
delleen.
Kesä julistaa kauneudel‐
laan, että Jumala on ja hän
on hyvä Jumala. Kesä julis‐
taa oikeastaan heräämisel‐
lään myös sitä suurta Juma‐
lan ihmettä, että meillä
ihmisilläkin on Jumalan ar‐
mosta kuolleista heräämisen
toivo iankaikkiseen elä‐
mään.
Uskonpuhdistajamme

Martti Luther kirjoitti aika‐
naan kuolemasta: ”Sinun ei
pidä enää sanoman, että mi‐
nä kuolen vaan sinun pitää
sanoman, minä menen nuk‐
kumaan.” Tuolla hän tar‐
koitti sitä suurta Jumalan ih‐
mettä, että kuolema ei ole
lopullinen, vaan kuin uni,
josta saamme herätä Kris‐
tuksen tähden iankaikkiseen
elämään. Jeesus itse sa‐
noi:”Minä olen ylösnouse‐
mus ja elämä. Joka uskoo
minuun, saa elää, vaikka
kuoleekin, eikä yksikään,
joka elää ja uskoo minuun,
ikinä kuole” (Joh. 11:25).
Tuota samaa armon ja

ylösnousemisen sanomaa
julistaa meille myös kesäi‐
nen luonto, joka talven ajan
kuin kuolleena nukkui ja on
jälleen herännyt uuteen elä‐
mään.
Katsele kesän ihmeitä,
Jumalan töitä! Anna valon ja
lämmön tulla sisimpääsi
saakka! Jumalan lämpö si‐
nua kesässäsi hoitakoon!

TOIMINTAA KESÄ‐HEINÄKUUSSA
SU

6.6.

klo 10. Sanakirkko

SU

13.6.

klo 10. Sanakirkko, Rippileiriltä video netissä

PE

18.6.

klo 17. Kesälauluhetki srk‐kodin kuistilla sään salliessa

SU
20.6. klo 10. Konfirmaatiokirkko/‐kirkot rippikoululaisille ja heidän lä‐
heisilleen (ilmoitetaan tarkemmat tiedot lähempänä)
TO

24.6. klo 16. Kesälauluhetki /juhannuslauluja

LA

26.6. klo 10. Kansanlaulukirkko srk‐kodin takapihalla sään salliessa

SU

27.6.

klo 10. Messu

SU

4.7.

klo 10. Sanakirkko

PE

9.7.

klo 16. Kesälauluhetki

SU

11.7.

klo 10. Messu

SU

18.7.

klo 10. Sanakirkko

TO

22.7.

klo 17. Kesälauluhetki

SU

25.7.

klo 10. Messu

SU

1.8.

klo 10. Sanakirkko

SU

1.8.

klo 15. Musiikkitilaisuus (Kaija 10 v. kanttorina Ypäjällä)

Diakoniatoimisto on sulje u
kesällä seuraavina aikoina
7.6 ‐ 13.6
21.6 – 1.7.
19.7 ‐ 1.8.

Katriina Laiho, lastenohjaaja ja diakoni
eivät korvaa oikeaa kon‐
taktia.
Olen kevään aikana mo‐
nesti toivonut ja rukoillut,
että kokoontumisrajoituk‐
set sallisivat toiminnan
aloittamisen ainakin tietyin
rajoituksin. Valitettavasti
tämä ei kuitenkaan ole ol‐
lut mahdollista ja kaipuu
normaaliin tai ainakin mel‐
kein normaaliin arkeen on
lisääntynyt koko ajan. Ai‐
nakin itselläni on ollut ko‐
va ikävä Kultaisen iän ker‐
hoa ja päiväkerholaisia.
Ympärillä on ollut aivan
liian hiljaista ja tylsyys on
ollut turhankin tuttu vie‐
ras. Onneksi Jumala on
kuitenkin varjellut meidät
ypäjäläiset pahimmalta.
Siitä voimme Häntä kiittää

Tarkemmat tiedot
toiminnasta saa
seurakunnan nettisivuilta,
paikallislehdistä ja
seurakunnan
ilmoitustaululta sekä
vitriinistä.

DIAKONIATYÖ

Alkukesän terveiset seura‐
kunnasta
Olemme eläneet poik‐
keuksellisia aikoja jo yli
vuoden. Kukaan meistä
tuskin olisi uskonut, ettei
vuosi paranna tilannetta
juurikaan. Kirkon ovet
ovat olleet muutamia poik‐
keuksia lukuun ottamatta
suljettuina, eikä ryhmätoi‐
mintaa ole voitu järjestää.
Jumala on aina läsnä
elämässämme, eikä Hänen
lähestymisensä ole sidottu
paikkaan tai aikaan, mutta
silti konkreettinen yhteys
toisiin Kristukseen usko‐
viin on tärkeää.
Nykyaikana on toki
enemmän vaihtoehtoisia
kommunikaatiovälineitä
kuin aiemmin, mutta kän‐
nykkä, sähköposti ja juma‐
lanpalvelusten striimaukset

Koronapandemia
saattaa rajoittaa
toimintaa.

ja rukoilla jatkossakin
apua, varjelusta ja siunaus‐
ta.
Toivon kuitenkin, että
lintujen laulu, kesäinen
luonto ja läheiset ihmiset
tuovat iloa ja valoa jokai‐
sen elämään. Jokainen ke‐
vät muistuttaa meitä luo‐
misen ihmeestä. Vaikka
tilanne maailmassa olisi
mikä, niin kesä tulee joka
vuosi ainakin jossakin
muodossa ja tuo mukanaan
uuden alun.
Toivotan siunausta kai‐
kille!
70‐, 75, 80‐ ja 85‐
vuo aille järjestetään
syntymäpäiväjuhlat myö‐
hemmin, kun koronara‐
joitukset sen sallivat.

LAPSITYÖ
Päiväkerhot jatkuvat syksyllä
2021 normaaliin tapaan, mi‐
käli vain ryhmät saadaan ka‐
saan.
Maanantai ja keskiviikko 5‐
vuo aat kello 9‐12
Tiistai ja torstai 3‐4‐vuo aat
kello 9‐11.
Päiväkerhoon voi ilmoi au‐
tua kesä‐elokuussa ja vapai‐
ta paikkoja voi edustella
ympäri vuoden. Vanhoille
kerholaisille rii ää ilmoitus
jatkamisesta, elleivät edot
ole muu uneet.
Ilmoi autumislomakkeita on
saatavilla seurakuntatalolta
ja seurakunnan ne sivuilta
lapsi‐ ja perhetyö‐osiosta.
Lomakkeen voi antaa laste‐
nohjaajalle tai palau aa
seurakuntatoimistoon tai
seurakunnan pos laa k‐
koon.
Mikäli teillä on kysy ävää
päiväkerhosta, o akaa yh‐
tey ä lastenohjaajaan. Kesä‐
lomalla en puhelimeen
vastaa, joten jos puhelimeni
on sulje una tai en soita ta‐
kaisin saman päivän aikana,
olkaa ystävällisiä ja lai akaa
sähköpos a.
Puhelinnumero: 040‐
5536362
Sähköpos osoite:
katriina.laiho@evl.ﬁ
Koronarajoitukset saa avat
muu aa lanne a.
Tervetuloa mukaan lapsi‐
työn toimintaan!
Katriina Laiho, lastenohjaaja
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Yhdistystoiminta
Eläkeliitto Ypäjän yhdistys
Kesä‐/heinäkuussa ei ole toimintaa.
10.08. Retki laavulle.
26.08. Retki Naantalin Kultarantaan sekä Enkelipuistoon, ja
Nojatuolimatka Turun Kakolaan. Retken hinta 40,00 e sisältää
ruokailun. 50 mahtuu mukaan. Vain jäsenille. Jos et ole vielä
jäsen, voit lii yä jäseneksi ja päästä mukaan.
Ilmoi autumiset sekä maksut 10.08. mennessä FI 55 5539
0240 0010 72 Ilmoi autumiset: Sinikka 0500 503640

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

Kul uuri Puomi Ry:n sääntömääräinen kevätkokous ke
16.6.2021 klo 18.00 ravintola Karrinpuomissa. Jäsenet ja toi‐
minnasta kiinnostuneet ovat lämpimäs tervetulleita!

1

Ypäjä

Kartanon koulu, Varsanojantie
97

Leppäkorven yksityistie

ENNAKKOÄÄNESTYS

Kulttuuri Puomi

Leppäkorven yksityis en vuosikokous pidetään Aila ja Markku
Sirenillä ma 14.06.2021 klo 19.00. Tiehoitokunta.

MLL Ypäjä
Rantauimakouluun ilmoi autuminen käynnissä. Katso lisä e‐
dot kannesta! Rantauimakoulu järjestetään heinäkuussa Piili‐
kankaalla. Lisä edot: mll.ypaja@gmail.com tai 050 395 2030

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

Väkiluku on kasvanut
Maaliskuun lopussa Kanta‐Hämeessä oli 170 638 asukasta. Asukasluku on kasvanut vuoden alusta 61 hengellä.
Tammi‐maaliskuun syntyvyysluvut olivat korkeammat kuin parina edellisenä vuonna. Maakuntaan syntyi 302 uutta
lasta. Luonnollinen väestönlisäys on silti edelleen negatiivinen, sillä kuolleiden määrä on suurempi. Alkuvuonna
kuolleita oli 500 henkeä, mikä on hieman enemmän kuin aiempina vuosina vastaavaan aikaan.
Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen väkiluku kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Maakuntien välinen
muuttoliike on vuoden alusta ollut maakunnalle positiivinen. Muuttovoittoa on tullut yhteensä 171 asukkaan verran.
Tulijoita on ollut enemmän ja lähtijöitä hieman vähemmän kuin aiempina vuosina.
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Oppia ikä kaikki
Markku Leppälahti, keskustan kuntavaaliehdokas
On hieno asia, että meillä
on edelleen kuntavaalit
omassa kunnassa. Pieni her‐
paannus vuosien varrella
olisi vienyt helposti kuntam‐
me Forssan syliin. Soteuu‐
distuksen myötä pitää edel‐
leen olla tarkkana kunnan
edunvalvonnassa. On vaikea
ymmärtää, miksei itsenäinen
Ypäjä saisi alustavassa val‐
misteluryhmässä varsinaista
paikkaa. Monilla alueilla
kuntien edustusta on pidetty
itsestäänselvänä
asiana.
Seudulla ei ole saatu aikai‐
seksi yhteistä kantaa asiaan.
Forssakin äänestyksen jäl‐
keen katsoi oikeaksi, ettei
Ypäjä tarvitse äänioikeutta.
Hämeen liitosta sain vas‐
taukseksi, että LounaisHä‐
meeseen tulisi yliedustus.
Saa nähdä meneekö valta jo
tässä valmisteluvaiheessa
Hämeenlinnaan.
Muutosten aikaan pitää
vaikuttamisverkostojen olla
kunnossa. Pitää tuntea ko‐
neisto ja henkilöt. Asioiden
hoitoon pitää varata aikaa.
Neuvotteluissa pitää tuntea

kumppanit henkilökohtai‐
sesti. Viralliset asiatkin ovat
helposti henkilöityviä.
Pian valitaan taas luotta‐
mushenkilöitä aina maakun‐
tatasolle saakka. Ykkösasia
valituille on pitää Ypäjän etu
mielessä. On luonnollisesti
tärkeää huolehtia seudulli‐
sista ja laajemmistakin
asioista. Esimerkiksi oma
poliittinen urani alkoi Jo‐
kioisten nimismiespiirin
puolustamisella. Sain silloin
kutsuja kuultavaksi edus‐
kuntaan. Sen jälkeen olen
puolustanut Forssan poliisin
pysyvyyttä
eduskunnan
suuntaan. Viimeksi olin mu‐
kana maakunnan puolesta
käännyttämässä sisäministe‐
riä, että Hämeenlinnan polii‐
silaitos säilyisi pääpaikkana.
Uusia vaikuttajia tarvi‐
taan tuomaan jatkuvuutta,
ideoita ja osaamista. Vuo‐
sien kokemus sisäistää lo‐
pullisemmin osaamisen yh‐
teisten asioiden hoidossa.
Pidetään Ypäjä yhteisöllise‐
nä kotipaikkana, jonka etuja
ajetaan yhteisrintamassa.

Kansallinen veteraanipäivä

K

ansallisen veteraanipäivän seppeleenlaskutilaisuus
pidettiin Pertun mäellä sotaan lähteneiden muistoki‐
ven äärellä. Sotilasasuihin pukeutuneet vartijat seisoivat ki‐
ven molemmin puolin. Kuivamäki ja YliHollo olivat pääs‐
set vahtivuoroon, kunnioittamaan ypäjäläisiä sotiemme
veteraaneja.
Ypäjän kunnanjohtaja Tatu Ujula laski seppeleen muisto‐
patsaalle ja kirkkoherra Pentti Lehto piti koskettavan pu‐
heen, jonka jälkeen yhdessä lauloimme tuon komean virren
"Sun kätes Herra voimakkaan, suo olla turva suomenmaan".
Tuulisessa säässä oli muutama kuntalaisen rohkeasti saa‐
punut paikalle kunnioittamaan sotiemme veteraaneja.
Tämän lyhyen tilaisuuden jälkeen siirryimme Kotirinta‐
manaisten ja lottien muistomerkille seurakuntakodin puiston
laitaan. Muistomerkin taakse asettui komea rivi sotilasasuis‐
ta miestä eri ikäluokista. Näin he osaltaan kunnioittivat koti‐
rintamanaisten ja lottien tekemää työtä. Tilaisuuden aluksi
kirkkovaltuuston puheenjohtaja Keijo Leppänen laski kuk‐
kavihkon muistomerkille. Puheen piti seurakunnan diakoni
Katriina Laiho. Veisuuveljet lauloivat tilaisuuden päätteeksi
"Veteraanin iltahuudon".
TEKSTI: Keijo Leppänen, kirkkovaltuuston pj. KUVAT: Markku J. Honka
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Ajatuksia Meidän Ypäjästä
SDP:n puolesta Mirja Jokio, valtuustoryhmän
pj., kuntavaaliehdokas

S

DP haluaa olla rakentamassa tulevaisuudessakin Ypä‐
jästä kuntaa, joka on taloudellisesti vakaa ja eheä, tur‐
vallinen yhteisö asua, elää ja yrittää, unohtamatta ympäris‐
töstäkään huolehtimista.
Turvallinen arki kuuluu kaikille. Apua ja tukea pitää olla
saatavilla jokaiselle silloin, kun sille on tarvetta. Hyvässä
yhteiskunnassa tarvitaan kaikkia ja kaikenikäisiä ihmisiä.
Arvokas ja hyvä elämä loppuun asti on kaikkien oikeus.
Politiikassa on kyse arvoista sekä myös kyvystä hoitaa
yhteisiä asioita niin, että meillä on tulevaisuudessakin vireä
ja elinvoimainen Ypäjä.
SDP:llä on halua, kykyä ja osaamista hoitaa kunnan
asioita – yhdessä sopimalla ja rakentamalla sekä perehty‐
mällä kuntaa koskeviin asioihin.
Tuleva valtuustokausi tulee olemaan taas uudella tavalla
haasteellinen uusille kuntapäättäjille. Yhteiskunnan raken‐
teissa tapahtuu suuria muutoksia, joihin kuntien on sopeu‐
duttava ja vastattava omalla toiminnallaan. Edessä on suuret
sote ja maakuntauudistukset, joiden muutoksia kuntien ta‐
louteen ei vielä voida varmaksi tietää, voidaan vain ennus‐
taa.
Kunnille jää kuitenkin tulevaisuudessakin paljon vastatta‐
via palveluja, mm. päivähoito, opetus ja sivistyspalvelut,
liikunta ja muut vapaaajanpalvelut, kulttuuri sekä maan‐
käyttö. Palvelujen järjestämisessä korostuu jatkossakin hyvä
ja joustava yhteistyö muiden kuntien ja palveluntuottajien
kanssa.
Kiitämme tässä samalla Ypäjän Demarien pitkäaikaista
kuntapoliittista vaikuttajaa, PirjoRiitta Palosta. Hänessä
on esikuvaa sekä jatkaville että uusille valtuutetuille. Hän on
hoitanut asioita sydämellä ja järjellä puuttuen asioihin te‐
hokkaasti ja rohkeasti, oli asia kuinka vaikea tahansa. Häntä
eivät ole lannistaneet muiden arvostelut, vaan hän on ollut
rohkeasti oikeaksi kokemansa asian puolella loppuun asti.
Kiitos, Pipa!
Pidetään jatkossakin huolta Ypäjästä, niin Ypäjä pitää
huolta meistä kaikista!

Oikeus/velvollisuus
Keijo Leppänen, keskustan kuntavaaliehdokas
Tulossa ovat vaalit. Kuntavaalit, seurakuntavaalit , maa‐
kuntavaalit. Erilaisia vaaleja käydään jälleen. Nopeasti aika
kuluu. Millaisella mielellä Sinä käyt vaaleihin. Lähinnä ole‐
vat vaalit ovat siis kuntavaalit. Näissä vaaleissa valitaan so‐
piviksi katsomat henkilöt edustamaan kuntalaisia. Oletko Si‐
nä sellainen, jolle vaalit ovat oikeus vai velvollisuus.
Oikeus valita henkilö edustamaan valtuustossa, lautakun‐
nassa tai muussa luottamustehtävässä. Velvollisuus käyttää
äänioikeutta, vapaus valita edustaja käyttämään ääntä Sinun
puolesta.
On mahtavaa olla Ypäjäläinen. Saamme olla luomassa hy‐
vät puitteet luonnonläheiseen asumiseen itsenäisessä kun‐
nassa. Siksi Sinulla on oikeus ja velvollisuus käyttää ääntäsi
näissä vaaleissa.
Aurinkoista kesän odotusta kaikille.
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Kesäparatiisi laajenee taas
Katriina Reijonen

M

urskan
Paratiisi
polkaisi jo huhti‐
kuussa käyntiin kesäkauden.
Siwan kiinteistössä talven
ajan toiminut Murskan koe‐
keittiö sulki ovensa ja toimii
kesällä rantaravintolan va‐
rastona.
Toista vuotta saman yrit‐
täjän hoteissa toimiva Murs‐
kan kioski ottaa jälleen
uusia harppauksia eteenpäin
kohti
paratiisimaisuutta.
Rantaa kunnostetaan par‐
haillaan ja vesivessat ovat
pian käytössä. Esteettömyys

"

huomioidaan kulkemisessa
niin terassille kuin rantaan.
– Jos joku on kauhistellut
tätä työmaata, niin tulee kyl‐
lä hämmästymään kuinka
komeat paikat tänne tulee,
Arto Luhtavaara lupaa.
Kun toiminta kasvaa, tar‐
vitaan enemmän väkeä. Arto
Luhtavaara aloitti touko‐
kuussa Murskan Paratiisin
ravintolapäällikkönä. Kios‐
kin terassia laajennettiin vii‐
me
vuonna
valtatien
suuntaan,
nyt
toiselle
puolelle on nousemassa ra‐

Yk s i a s i a k a s s a no i , e t t ä o t t a i s i
ma k k a r a p er una t , k o s k a ni i t ä o n k ehut t u.
Ei p ä s i i hen vo i mi t ä ä n s a no a va s t a a n.

vintolasiipi. Ravintola ei ole
vielä valmis, mutta työt ete‐
nevät hyvällä tahdilla. Työ‐
maasta vastaavat paikalliset
yrittäjät.
Ravintola tulee tarjoile‐
maan päivittäin lounasta.
Myös koekeittiön suosikki‐
herkkua, nyhtöpossumaka‐
ronilaatikkoa, pyritään val‐
mistamaan tarjolle.
Perinteiset kesäherkut
säilyvät valikoimissa totta
kai.
Luhtavaara ja yrittäjä
Emma Hjerppe vakuutta‐
vat, että paikka pysyy koko
perheen uintipaikkana, vaik‐
ka ravintolaan tulee annis‐
keluoikeudet. Tapahtumail‐
lat tekevät poikkeuksen,
sillä silloin alueelle on 18
vuoden ikäraja.
Kesäksi on tehty isoja va‐
rauksia. Jos koronarajoituk‐
set suovat, Murskalla näh‐
dään muun muassa Neljä

Arto Luhtavaara on Murs
kan Paratiisin ravintola
päällikkö.

Ruusua ja Popeda. Tapahtu‐
makauden avaa Ile Vainion
keikka heinäkuussa.
Isoja esiintyjiä varten tar‐
vitaan iso lava. Sellainen si‐
joitetaan pysäköintialueen
kulmalle niin, että lavalle
näkee sekä ravintolasta että
rannalta.
Pysäköintitilat eivät isoi‐
hin bileisiin riitä. Siksi para‐

Yrittäjä Emma Hjerppe
odottaa kesää, tapahtu
mia ja ravintolalaajen
nuksen valmistumista.
Murskalla on käynyt ui
mareita jo toukokuussa.
KUVAT: Katriina Reijo
nen

5/2021

tiisilaiset ovatkin hieroneet
yhteistyökuvioita niin pai‐
kallisten taksiyrittäjien kuin
maatilamatkailuyrittäjien
kanssa.
KUN EMMA HJERPPELTÄ
kysyy, mistä löytyy rohkeut‐
ta satsata näin isosti kesä‐
kohteeseen, Hjerppe menee
mietteliääksi.
– Ei se auta muu kuin
yrittää, Hjerppe lopulta tote‐
aa ja hymyilee.
Ainakin ensimmäisen ke‐
sän perusteella yritteliäisyys
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ja rohkeus on kannattanut.
Kävijöitä on ollut lähiseu‐
dulta, mutta myös kauem‐
paa. Sijainti valtatie 10:n
varressa on otollinen. Ohi‐
kulkijat poikkeavat virvok‐
keelle.
Puskaradio on yksi par‐
haimmista mainoskanavista.
– Kerran tähän tuli yksi
asiakas, joka sanoi, että ot‐
taisi makkaraperunat, koska
niitä on kehuttu. Eipä siihen
voi mitään vastaan sanoa.
Yrittäjä Hjerppellä on
kunnan kanssa vuokrasopi‐

mus, joka mahdollistaa
kymmenen vuoden vuokra‐
laisuuden samoilla ehdoilla.
Kunta
on
varannut
kymmenien
tuhansien
eurojen määrärahan omista‐
mansa alueen kehittämiseen.
Hämeenlinnalainen Luh‐
tavaara povaa alueelle valoi‐
saa tulevaisuutta, sillä pui‐
koissa on yrittäjä, joka on
sitoutunut toimintaan pit‐
käksi aikaa.
Kesäasukkaaksi Ypäjälle
muuttanut Luhtavaara odot‐
taa kovin rajoitusten keve‐

nemistä, sillä silloin ravinto‐
lassakin päästään tosi
toimiin.
– Olemme auki joka päi‐
vä kello 10–20. On hyvä, et‐
tä ihmiset tietävät, miten tä‐
mä on auki. Ettei tarvitse
tulla turhaan nykimään kah‐
vaa, jos on vaikka sadepäi‐
vä. Mutta totta kai tänä
vuonna on hieno kesä, ja
voimme olla auki tarvittaes‐
sa vaikka kahteen asti yöllä,
Luhtavaara maalailee.

KUVA: Unsplash kuvapankki

Vesienhoitotyölle
uutta rahoitusta
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys
Maa ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö
ovat myöntäneet lähes 160 000 euron avustuksen Yhteis‐
työllä Loimijoki kuntoon II (Loiku II) hankkeelle Loimi‐
joen alueen vesienhoitotyön jatkamiseksi vuosina 202122.
— Olemme avustuksesta erittäin iloisia, toteaa ympäristö‐
asiantuntija Satu Heino Kokemäenjoen vesistön vesiensuo‐
jeluyhdistyksestä (KVVY).
Rahoitus mahdollistaa KVVY:n tiedotteen mukaan edelli‐
sessä ympäristöministeriön rahoittamassa Loikuhankkeessa
hyvälle alulle saadun työn jatkamisen.
— Lisäksi saamme hankkeen myötä uuden kumppanin,
VarsinaisSuomen kestävän kehityksen organisaation Valo‐
nian, jonka kanssa edistämme toimia Loimaan Hanhijoen
alueella.
Loiku II hanke aloittaa viime syksynä yhteen kootun
Loimijoen pelastusohjelman vesienhoitotoimien toimeenpa‐
non.
— Tavoitteemme on keskustella laajasti alueella toimi‐
vien tahojen kanssa ja etsiä yhdessä keinoja, joilla kukin
voisi vesienhoitoa osaltaan edistää. Haasteet ovat Loimijoen
alueella niin suuret, että kaikkien panosta tarvitaan niiden
ratkaisemiseksi.
KVVY on koordinoinut Loimijoen alueen vesienhoitotoi‐
mien edistämistä vuodesta 2019 alkaen.
— On ollut hienoa huomata, miten tärkeä vesistö alueen
asukkaille on. Erityisen iloinen olen alueen kuntien aktiivi‐
sesta osallistumisesta vesienhoitotoimien suunnitteluun. Il‐
man kunnilta saatavaa perusrahoitusta ei tämänkään hank‐
keen toteuttaminen olisi mahdollista, toteaa Heino
tyytyväisenä.

Ypäjän kunnassa 13. päivänä kesäkuuta 2021 toimitettavia

kuntavaaleja varten laadittu ehdokaslistojen yhdistelmä
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Treenaa
tehokkaasti
koko kesä!
Paikkoja, joissa
poiketa:

Leikkikenttä, Papalintie 12
Ampumarata, Ruokosuon‐
tie (Ypäjän Riistamiehet
ry)
Retkeilymaja Talastupa, 10
km retkeilyreitti lähtee ur‐
heilukentältä, Urheilutie 5
Tolmin laavu, noin 1 km
retkeilyreitti lähtee urhei‐
lukentältä
Kolin kota
Urheilukenttä, Urheilutie
5
Liikuntahalli Pertunkaari
(kunto‐, peili‐ ja palloilusa‐
lit), Pertuntie 5, (Ypäjän
Yllätys ry)
Palloilun monitoimikenttä,
Pertuntie 5
Voimistelusali, Kartanon
koulu, Varsanojantie 97
Ikäihmisten kuntosali, Pal‐
velukeskus, Rauhalantie 1
Rautarinteeseen rakenne‐
taan kesällä 2021 kunto‐
portaat. Rautarinne sijait‐
see Kurjenmäessä Jokitie
5. Rinteessä on laavu.
Loimijoki Golf on 18‐reikäi‐
nen paikkakunnan ylpeys
Loimijokilaaksossa. Kun‐
nan SUP‐laudat ja kanoo‐
tit vuokrattavissa Loimi‐
joki Golﬁn kautta.
Hevosopisto
Hämeen Virkistysalueyh‐
distys Hämeen virkistysa‐
lueet ja ulkoilukartta
Lounais‐Hämeen Rasti ry:
Kiintorasteja, iltarasteja ja
muuta suunnistustoimin‐
taa
Lähellä myös Torronsuon
ja Liesjärven kansallispuis‐
tot sekä Saaren kansan‐
puisto
Sisäuimahallit Vesihovi,
Vesihelmi ja Loiske löyty‐
vät lähikunnista

Kesän liikunta‐ ja
ulkoilupaikat
Ypäjällä on monipuoliset mahdollisuudet liikkumiseen ja ulkoi‐
luun.
Voit mm. patikoida, pyöräillä ja ratsastaa merkityillä reiteillä.
Lisäksi uimapaikkoja on useita ja Pertunkaaren urheilukentän
maastossa on valaistu kuntorata, jonka varrella uusittuja kun‐
toilulaitteita vapaassa käytössä. Alueella on myös uusi 9‐väy‐
läinen frisbeegolfrata.
Ratsastus‐ ja vaellusreitit löytyvät Hämeen virkistysalueyhdis‐
tyksen sivuilta: http://www.hameenvirkistysalueyhdistys.ﬁ/

Hyvää kesää lukijoille!

Ypäjän urheilupuiston kun‐
toilupaikalla olevasta kon‐
sta löytyy välineitä
toiminnalliseen harjoi e‐
luun.
Crosstraining‐harjoi elussa
kehität monipuolises kun‐
non osa‐alueita, kuten mm.
lihasvoimaa, kestävyy ä,
nopeu a ja räjähtävyy ä.
Kuntoilupaikalla voi treena‐
ta myös ilman kon n väli‐
neistöä. Kon in on
tarkoitus lisätä välineitä vä‐
hitellen.
Avaimet kon in voi hakea
kirjastolta, ja palau aa käy‐
tön jälkeen sinne. Kadon‐
neesta avaimesta peritään
50e maksu.
Tiedustelut:
Ypäjän liikuntapalvelut
Juhama Jokinen
0444352012

Ypäjän uimapaikat
Ypäjällä on kolme hoidettua uimarantaa: Murskan uimala,
Ypäjänkylän uimakulju ja Piilikangas. Lisäksi ypäjäläisillä on
oma virkistysalue, Caissaniemi, Tammelassa.
Uimaveden laatua seuraa säännöllisesti Forssan seudun
hyvinvointikuntayhtymä.
Koirien uimapaikoiksi sopivat Venesatama (Perttulantie
26) ja Poukkasillan vieressä oleva alue, jossa on myös
mahdollista uittaa hevosia.

• Murskan uimala
Murskan uimala sijaitsee
10‐tien varrella, Turuntie
385. Kalliolouhokseen
muodostunut pieni lampi,
jonka toisessa reunassa
lapsillekin sopiva hiekka‐
pohjainen alue. Lue juttu
sivulta 12.

• Caissaniemi
Caissaniemi (os. Tanilantie
110), ypäjäläisten virkistysalue,
sijaitsee Tammelassa, Kuivajär‐
ven rannalla. Alueella on hyvät
mahdollisuudet ulkoiluun, uin‐
tiin ja illanviettoon.

• Piilikangas
• Ypäjänkylän Uima
kulju
Uimakulju sijaitsee Ypäjän‐
kylän seuraintalon vieressä,
Ypäjänkyläntie 868.

Piilikangas sijaitsee Kos‐
kentien varressa noin 7
km keskustasta, Kosken‐
tie 687.
Uimarannalla pukukopit ja
puucee, Hiekkaranta puh‐
dasvetisen pienen lam‐
men rannalla.

KUVA: Unsplash kuvapankki

