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ILMOITUSTEN JÄTTÖPÄIVÄ

Seuraava Ypäjäläinen ilmestyy 

12.1.2022. Lehteen tarkoite u 

aineisto on lähete ävä 

sähköpos tse osoi eeseen 

ypajalainen@ypaja.fi viimeistään 

maanantaina 3.1.2022 klo 15. 

Nro 2/2022 ilmestyy 2.3.2022.

Vuosi vaihtuu, vauhti kiihtyy
Matti Alanko, kunnanhallituksen puheenjohtaja

Tämä kulunut vuosi alkaa 
olla  loppusuoralla. Tä‐

mä joulukuu on myös kunnassa 
kiireistä aikaa. Talousarvio on 
puristettava kokoon liitteineen 
ja laskelmineen. Talouden ta‐
sapainon hakeminen on työläs‐
tä jälleen. Nopeita ja helppoja 

ratkaisuja tuskin on ollut menneinä vuosinakaan ja aina on 
asiat ratkaistu.
Tuleva investointisuunnitelma aiheuttaa paljon mietteitä, 

lähinnä tulevan sotemuutoksen vuoksi. Kunnan pitäisi vielä 
investoida vanhusten asumispalveluihin, mikä koskee palve‐
lutalon hoivan muuttamista vuokrattaviksi palveluasumiseen 
soveltuviksi asunnoiksi. Vuoden 23 alusta nämä palvelut ja 
toiminnot hallinnoi tuleva hyvinvointialue.
Kunnan pitäisi saada tätä investointia koskeva sitoumus 

myös näiden uusien kunnostettujen tilojen käytölle. Tuleva 
hyvinvointialue on vain kolmeksi vuotta sitoutunut olemassa 
oleviin sopimuksiin. Näistä käydään vielä viime hetken neu‐
vonpitoja ja keskusteluja, jotta turvattaisiin palvelut ja niihin 
tehdyt tilat oheistoimintoineen. Tähän olisi syytä varautua 
ainakin investointisuunnitelmassa turvataksemme vanhem‐

pien ikäluokkien asumispalveluita Ypäjällä.

Hyvinvointialueen vaalit ovat heti tammikuussa. Vaa‐
leihin valmistautumisaikaa ei ole kuin  reilu kuu‐

kausi. Monet miettivät, että mitkä vaalit ja tuntuvat etäiseltä. 
Ne ovat kuitenkin tärkeät vaalit. Meidän sosiaali ja tervey‐
denhuoltomme lähipalvelut järjestämisvastuineen siirtyvät 
hyvinvointialueen hoidettavaksi. 
Meidän seudulla on suuri huoli siitä, että saamme äänem‐

me kuuluviin isossa organisaatiossa. Tässä kohtaan onkin 
siis tärkeää seutumme ja kuntamme äänestysaktiivisuus. Tu‐
levassa organisaatiossa  tulisi olla mahdollisimman  laaja 
edustus eri kunnista ja asioista kiinnostuneista henkilöistä. 
Toivon, että olisimme aktiivisia ja saisimme äänemme kuu‐
luviin, otetaan sote haltuun.

Joulukuussa vietämme tärkeintä juhlapäiväämme itse‐näisyyspäivää. Tämä itsenäinen vapaa maa on meille 
nykysukupolville itsestäänselvyys, vaikka sitä se ei ole aina 
ollut. Itsenäisyyttä on syytä vaalia ja hoitaa. Täällä on vielä 
niitä ihmisiä, jotka voivat kertoa meille asioita, mitä oli elää 
epävarmuudessa tulevasta ja kokea turvattomuutta. Itsenäi‐
syyspäivänä on siis syytä palauttaa mieliimme, mitä se mer‐
kitsee meille.
Meidän on hyvä muistaa kiitollisuudella sankarivainajia, 

veteraaneja ja kaikkia heitä, jotka edesauttoivat maamme it‐
senäistymistä.
Ypäjällä järjestetään perinteinen itsenäisyyspäivänjuhla 

alkaen kirkossa ja sankarihaudoilla käynnillä jatkuen seura‐
kuntakodilla juhlatilaisuudella. Viime vuosi jäi väliin koro‐
narajoitusten takia. Edelleenkin huolehdimme hyvästä käsi‐
hygieniasta ja tulemme tietysti terveenä juhlaan. Lämpimästi 
tervetuloa!

Rauhallista joulun odotusta ja onnellista uutta vuotta!

""
KKuunnnnaann  ppiittääiissii    iinnvveessttooiiddaa  vvaannhhuusstteenn  aassu‐u‐
mmiissppaallvveelluuiihhiinn  jjaa  mmuuuuttttaaaa  ppaallvveelluuttaalloonn  hhooi‐i‐
vvaa  vvuuookkrraattttaavviikkssii   ppaallvveelluuaassuunnnnooiikkssii ..
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Vuosi lähenee pikkuhiljaa kohti 
loppuaan. Kohta hiljenemme 

joulun viettoon. Pienet, ja ehkä vähän 
isommatkin, odottavat malttamatto-
masti joulupukkia. Vielä pitää hetken 
aikaa odottaa ja muistaa olla kiltti, 
koska tontut tarkkailevat koko ajan.

Vuosi 2021 tulee jäämään histo-
riankirjoihin koronavirusepidemian ta-
kia. Lisäksi vuoteen mahtui myös kun-
tavaalit sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon uudistuksen lakipa-
ketin hyväksyntä eduskunnassa. Kun-
nan viranhaltijoiden ja luottamushen-
kilöiden näkökulmasta vuosi onkin 
ollut tapahtumarikas.

Nyt jo näyttää siltä, että vuonna 
2022 vauhti on pelkästään kiih-

tymään päin. Heti tammikuussa 2022 
käydään historian ensimmäiset alue-
vaalit. Viime kuntavaaleissa haastoin 

ypäjäläiset käymään ahkerasti uurnil-
la. Te lukijat vastasitte kutsuun ja hoi-
ditte kansalaisvelvollisuutenne. Kiitet-
tävä äänestysaktiivisuus kantoi 
meidät hopealle Kanta-Hämeessä. 
Nyt on aika kirkastaa mitali ja tavoitel-
la Kanta-Hämeen korkeinta äänesty-
saktiivisuutta.

Aluevaalit ovat Ypäjälle äärimmäi-
sen tärkeät ja jokainen ääni merkityk-
sellinen. Vaaleissa valitaan hyvinvoin-
tialueelle aluevaltuusto, joka päättää 
esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuol-
toa sekä palo- ja pelastustoimea 
koskevista asioista. Nyt ei siis ole va-
raa jäädä nukkuvien puolueeseen 
torkkumaan.

Toivotan jokaiselle lämpöistä jou-
lunaikaa Ypäjän kunnan henkilöstön 
puolesta. Työ kuntalaisten hyväksi jat-
kuu vuonna 2022! 

Joulua odotellen, mutta ei 
jarrutellen
Tatu Ujula, kunnanjohtaja

""
NNyytt   oonn   aaiikkaa   kkiirrkkaassttaaaa   
mmiittaallii   jjaa   ttaavvooiitteellllaa   KKaan-n-
ttaa--HHäämmeeeenn   kkoorrkkeeiinnttaa   
äääänneessttyyssaakkttii iivviissuuuuttttaa..

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä 
määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys‐ eikä ennakkoää‐
nestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää 
ennakolta kotonaan.  Kotiäänestys toimitetaan vain äänestä‐
jän  kotikunnassa.  Kotiäänestykseen  oikeutetun  kanssa  sa‐
massa  taloudessa  asuva  omaishoitaja  voi  äänestää 
kotiäänestyksen yhteydessä.

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen
Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan Ypäjän kunnan keskusvaa‐
lilautakunnalle.  Ilmoittautuminen  tehdään  joko  kirjallisesti 
kunnanvirastolta  saatavalla  lomakkeella  tai  puhelimitse.  Il‐
moittautuminen  voidaan  myös  tehdä  sähköpostin  (kun‐
ta@ypaja.fi) välityksellä.

Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä myös toinen hen‐
kilö.

Kotiäänestykseen ilmoittautumisen vaaliin on oltava perillä 
keskusvaalilautakunnassa viimeistään 11.1.2022 klo 16.

Kotiäänestyksen toimittaminen
Aluevaalien kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana 
12.1.–18.1.2022. Äänestäjälle ilmoitetaan etukäteen kirjeitse tai 
puhelimitse kahden tunnin tarkkuudella se ajankohta, jolloin 
vaalitoimitsija saapuu toimittamaan äänestyksen.

Kotiäänestys eroaa vain vähän tavallisesta ennakkoäänestyk‐
sestä.  Tärkeä ero on siinä, että kotiäänestyksessä on vaalitoi‐

mitsijan  ja  äänestäjän  lisäksi  oltava  läsnä  äänestäjän 
valitsema tai hyväksymä henkilö, joka on täyttänyt 18 vuotta.

Äänestäjällä on oikeus käyttää äänestystoimituksessa avusta‐
jaa, jona voi olla myös edellä mainittu hänen valitsemansa tai 
hyväksymänsä henkilö.

Äänestäjä merkitsee ehdokkaan numeron äänestyslippuun si‐
ten, että vaalisalaisuus säilyy.  Äänestyslippu suljetaan leimat‐
tuna  vaalikuoreen,  joka  on  väriltään  ruskea,  jossa  pieni 
ikkuna.  Äänestäjä täyttää lähetekirjeen ja osoittaa sen Ypä‐
jän kunnan keskusvaalilautakunnalle.  Paikalle kutsuttu hen‐
kilö  merkitsee  nimikirjoituksensa  lähetekirjeeseen.   
Vaalitoimitsija merkitsee lähetekirjeeseen todistuksen, että 
äänestys on tapahtunut laissa säädetyin tavoin.  Lopuksi lä‐
hetekirje sekä siihen mahdollisesti liitetty ilmoituskortti sekä 
vaalikuori suljetaan lähetekuoreen,  joka on väriltään keltai‐
nen ja jonka vaalitoimitsija toimittaa keskusvaalilautakunnal‐
le.

Ypäjän kunnan keskusvaalilautakunta: Perttulantie 20, 32100 
YPÄJÄ ja puhelinnumero 02‐7626 500 

(keskus) tai 044–4352000.

Ypäjällä 23.11.2021, Ypäjän kunnan keskusvaalilautakunta

ALUEVAALIEN 2022 KOTIÄÄNESTYS



TOIMINTAA JOULUKUUSSA

Palvelukeskuksen hartaudet 1.12.2021 13.00

Nuortenilta 1.12.2021 18‐20

Päiväkerho 2.12.2021 9‐11

Kultaisen iän kerho 2.12.2021 11.30

Perhekerho 3.12.2021 10‐12

Messu, 2.adventtisunnuntai 5.12.2021 10.00

Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus & juhla

6.12.2021 10.00

Päiväkerho 7.12.2021 9‐11

Varkki‐kerho 7.12.2021 14.30

Päiväkerho 9.12.2021 9‐11

Ypäjänkylän diakoniapiiri  9.12.2021 12.00

 Rippikouluopetus 9.12.2021 18.00

Perhekerho 10.12.2021 10‐12

Messu, 3.adventtisunnuntai 12.12.2021 10.00

Kauneimmat Joululaulut kirkossa 12.12.2021 16.00

Varkki‐kerho 14.12.2021 14.30

Nuortenilta 15.12.2021 18

Kultaisen iän‐kerhon joulujuhla 16.12.2021 11.30

Päiväkerhon joulujuhla 16.12.2021 17.00

Kauneimmat Joululaulut Ypäjänkylän Myllykahvilassa

16.12.2021 18.00

Perhekerhon joulujuhla 17.12.2021 10‐12

Joulunajan perhekirkko 19.12.2021 10.00

Suuri perinteinen joulukonsertti 19.12.2021 16.00

Palvelukeskushartaus 22.12.2021 13.00

Jouluaaton jumalanpalvelus 24.12.2021 13.00

Joulupäivän jumalanpalvelus lauantai 25.12.2021 9.00

Tapaninpäivän messu 26.12.2021 10.00

Kultaisen iän kerhot torstaisin kello 11.30 alkaen:

2.12. olemme adven n tunnelmissa

16.12. Joulujuhla

Ypäjänkylän diakoniapiiri Ypäjänkylän seuraintalon 
takkatuvalla kello 12:

9.12.2021

Päivystykset:
Keskiviikkoisin kello 14‐15
Perjantaisin kello 14‐15

Muuna aikana sovitus . Tervetuloa mukaan toimintaan!
katriina.laiho@evl.fi tai 040‐5536362

Siuna ua joulun aikaa toivotellen,
Katriina Laiho, diakoni

DIAKONIATYÖN JOULU

Jouluinen adventti
virsi

(Sävel: Nyt kulkee halki korpi‐
maan)

Taas alkaa aika adventin,

kuljemme nöyrtyen,

nyt kohti joulun ihmettä,

taas seimen äärelle.

Taas alkaa paaston aikakin,

itseään tutkien,

sen käyttää voipi jokainen

niin kuten haluaa.

Taas alkaa suuri odotus,

lahjojen, Jeesuksen.

voi kukin meistä odottaa

vain mitä haluaa.

Taas jälkeen kolmen adventin,

Mariaa muistaen,

käy tiemme kohti neljänttä,

se päättyy seimen luo.

Taas aikaa aika jouluinen,

Jeesuksen syntymä,

on tuonut ilon, valkeuden,

taas kotiin jokaiseen.

Katriina Laiho, diakoniatyön‐
tekijä ja lastenohjaaja
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Adventin alkaessa
Pentti Lehto, kirkkoherra

Adventti on  juhlan  ja 
odotuksen  aikaa. 

Adventin aikaan vietämme 
itsenäisyyspäivää ja vapah‐
tajamme  Jeesuksen  synty‐
mäjuhla  lähenee.  Kukin 
meistä  valmistautuu  tähän 
juhlaaikaan  omalla  taval‐
laan. Itselleni tämä adventin 
aika  nostaa  mieleeni  mo‐
nenlaisia ajatuksia ajasta jo‐
ta  elämme  ja  ajasta  jota 
maassamme on ennen elet‐
ty. 
Ajatuksiini nousevat eri‐

tyisesti  pari  sanaa.  Ensim‐
mäinen  noista  mieleeni 
nousevista  sanoista  on  va‐
paus. Tuo sana nousee mie‐
leeni erityisesti, kun itsenäi‐
syyspäivänä  juhlimme  tä 
män  rakkaan  isänmaamme 
vapautta.  Silloin  ajattelen 
niitä aikalaisia ja niitä tun‐
nelmia, joita silloin ihmisten 
mielissä  liikkui,  kun  isän‐
maamme vapaus oli vaaras‐
sa.  Silloin  varmasti  moni 
kysyi mikä on vapautemme 
tila nyt ja tulevaisuudessa? 
Vapaus on yksilön ja ko‐

ko kansakunnan tärkeimpiä 
perusarvoja.
Itsenäisyyspäivänä saam‐

me jälleen muistaa kiitolli‐
suudella  ja kunnioituksella 
niitä aikaisempien sukupol‐
vien uhrauksia, joilla he ta‐
kasivat meille nuoremmille 
sukupolville tämän rakkaan 
isänmaamme itsenäisyyden 
ja vapauden. 

Tuo  toinen  sana,  joka 
näin adventin aikana 

mieleeni nousee, on yhteen‐
kuuluvuus. Adventin edetes‐
sä ja joulun odotuksen tiivis‐
tyessä  yhä  enemmän  tuo 

sana,  yhteenkuuluvuus, 
nousee mieleen. Joulun ai‐
kaan halutaan olla perheen 
ja ystävien kanssa yhdessä. 
Muistetaan  isiä,  äitejä, 
mummoja, pappoja ja edes‐
menneitä  sukupolvia.  Kir‐
kon kellot kutsuvat kirkkoon 
ja  nyt  pandemian  hiukan 
helpottaessa otettaan ne var‐
masti täyttyvätkin tämän ad‐
ventin ja joulun aikana kirk‐
kokansasta.
Kaikki tuo kertoo meille 

sen,  että  halutaan  olla  yh‐
dessä  ja  kuulua  joukkoon. 
Tuo  yhteenkuuluminen  ja 
olla osallinen, tuntea kuulu‐
vansa toisten joukkoon, on 
ihmisenä  olemisen  ydintä, 
me tarvitsemme toisiamme. 
Vahvinkaan meistä ei pärjää 
yksin. 
Mutta adventin ja joulun 

aika ei ole pelkästään muka‐

vaa yhdessäoloa toistemme 
kanssa,  vaan meidän  tulisi 
tänäkin adventin aikana pa‐
lata muistamaan sitä, mikä 
on koko adventin ja joulun 
tärkein asia. Vapahtajamme 

Jeesus Kristus syntyi ensim‐
mäisenä  jouluna  ja  hänen 
kauttaan me saamme todelli‐
sen vapauden ja yhteenkuu‐
luvuuden.
On lohdullista ajatella, et‐

tä yksinäisinkään ihminen ei 
ole  todellisuudessa  yksin, 
kun hän kulkee Kristuksen 
kanssa. Jokainen yksilö tai 
kokonainen  kansakuntakin 
on  todellisesti  vapaa  vain 
silloin  kun  Kristus  on  va‐
pauttanut ja liittänyt uskon 
kautta yhteyteensä. 

Adventin  ja  joulun 
ikuinen  sanoma  on 

se sama sanoma, joka jo Jee‐
suksen  kastekäskyssä  on 
meille annettu. Jeesus sanoi: 
"Minulle on annettu kaikki 
valta taivaassa ja maan pääl‐
lä.  Menkää  siis  ja  tehkää 

kaikki kansat minun opetus‐
lapsikseni:  kastakaa  heitä 
Isän ja Pojan ja Pyhän Hen‐
gen nimeen ja opettakaa hei‐
tä  noudattamaan  kaikkea, 
mitä minä olen käskenyt tei‐
dän noudattaa. Ja katso, mi‐
nä  olen  teidän  kanssanne 
kaikki päivät maailman lop‐
puun  asti."  (Matt.  28:18
20). 
Ajattelenkin, että  tuossa 

Jumalan sanassa on myös se 
perusta, johon myös aikai‐
semmat  sukupolvet  ennen 
meitä ovat  rakentaneet us‐
konsa  ja  luottamuksensa, 
silloin kun maamme on ollut 
monin tavoin uhattuna. Kun 
perustamme elämämme niin 
yksilönä kuin kansakuntana 
uskon kautta siihen, että Jee‐
sus on lupauksensa mukai‐
sesti kanssamme kaikki päi‐
vät maailman loppuun asti, 
niin  silloin  saamme  uskoa 
hyvään ja turvalliseen tule‐
vaisuuteen sekä henkilökoh‐
taisessa, että koko kansam‐
me elämässä. Näillä sanoilla 
tahdon toivottaa sinulle hy‐
vää  siunattua  adventin  ai‐
kaa. 

LAPSITYÖN JOULU
Päiväkerhot 3—5‐vuo aille jatkuvat normaalis   istaisin 
ja torstaisin kello 9‐11. Syyskauden viimeinen kerhokerta 
on 14.12. Joulujuhlaa vietämme seurakuntasalissa 16.12. 
kello 17.00. Toiminta käynnistyy loppiaisen jälkeisellä vii‐
kolla 11.1.2022. Ilmoi autumiset ja kyselyt: lastenohjaaja 
Katriina Laiho, katriina.laiho@evl.fi tai 040‐5536362
Perhekerho perjantaisin kello 10‐12. Joulujuhla on 17.12. 
Tiedustelut nuorisotyö‐
nohjaaja Elina de Jong, 
elina.dejong@evl.fi tai 
040‐1484108

""
VVaappaauuss  oonn  yykkssiillöönn  jjaa  kkookkoo  kkaannssaakkuunnnnaann  ttäär‐r‐
kkeeiimmppiiää  ppeerruussaarrvvoojjaa..
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Kehitetään 
yhdessä 

asumisviihtyvyyttä
Ypäjän kunnassa laaditaan parhaillaan uuden 
valtuustokauden strategiaa. Miten asumisen viihtyvyy ä 
Ypäjällä voisi kehi ää?

Otamme vastaan kuntalaisideoita strategiaa varten. Idean 
ei tarvitse olla monimutkainen: se voi esimerkiksi käsitellä 
valaistusta ulkoliikunta‐alueella.

Jos mieleesi juolahtaa hyvä ajatus, voit toimi aa sen 
sähköpos lla kuntaan osoi eeseen tatu.ujula@ypaja.fi tai 
halutessasi tuoda idean paperisena kunnanviraston 
palvelupisteelle.

Suuri perinteinen

JJOOUULLUUKKOONNSSEERRTTTTII
19.12.2021 KELLO 18.00

Ypäjän kirkossa

Laulusolisteina: Hans‐Veli Huhtala, Johanna Jalo, Pekka 
Virtanen, Sanna Äjälä
Urkusoolo: Kaija Saukkola
Käyrätorvi: Petri Vainiotalo
Runonlausuntaa: Pen  Lehto
Musiikinjohto/piano/urut: Tapio Laurila
Juontaja: Keijo Leppänen

Perinteisiä ja uudempia joululauluja, yhteislauluina tu uja 
joululauluja. Koleh  seurakunnan diakoniatyölle. Vapaa pääsy

Järjestäjinä Ypäjän seurakunta
ja Eläkeliiton Ypäjän yhdistys

Näillä sanoilla ja nuijan kopau‐
tuksilla  vs.  seurakuntamesta‐

rimme Keijo Leppänen meklaroi seu‐
rakunnan  järjestämässä  hyvän 
tekeväisyyshuutokaupassa. Seurakun‐
nassa pidettiin nimittäin huutokauppa 
yhteisvastuun hyväksi marraskuisena 
lauantaipäivänä ja tapahtuma keräsikin 
sankan joukon väkeä paikalle.
Myynnissä oli seurakunnan käytöstä 

poistettuja koneita ja muuta nurkkiin 
kerääntynyttä ”rompetta”. Oli arpajai‐
set ja tarjolla tietysti kahvia, pullaa ja 
Ypäjän  eläkeliiton  väki  piti  huolta 
makkaranmyynnistä. 
Huutokauppa aloitettiin ja pienem‐

piä vempeleitä myytiin edullisesti, osa 
oli enemmän tai vähemmän ”huoltoa 
vailla”, kuten meklari asian kauniisti 

ilmaisi, mutta kaikki menivät muka‐
vasti kaupaksi. Sitten viimeisenä kau‐
pattiin  se  varsinainen  huutokaupan 
”vetonaula” eli Kubota puutarhatrakto‐
ri. Sen lähtöhinta ei päätä huimannut, 
ja  niin  alkoikin  tosihuutajien  kisa. 
Traktorin hinta nousikin lopulta muka‐
viin summiin. 

Seurakunta haluaa kiittää kaikkia 
paikalle  tulleita  ja  erityisesti 

kaikkia niitä, jotka olivat lahjoittaneet 
myyntiin tai arpajaisiin leivonnaisia ja 
muita tuotteita. 
Kaikki tuotto huutokaupasta menee 

lyhentämättömänä  yhteisvastuuke‐
räykseen, joka vuonna 2021 kerää va‐
roja kaikkein heikoimmassa asemassa 
olevien ikäihmisten auttamiseksi Suo‐

messa ja maailmalla. Kampanjateema‐
na on ”Eniten yllätti köyhyys”,  jolla 
halutaan kiinnittää huomiota elintason 
laskuun, joka yllättää monet ikäihmiset 
eläkeikään siirryttäessä. 
Keräystuotoista 40 prosenttia lahjoi‐

tetaan Suomeen. Puolet Suomeen koh‐
distetuista  keräystuotoista  ohjataan 
paikallisseurakuntien ikäihmisiä tuke‐
viin toimiin ja diakoniaavustuksiin.
Ulkomaille menevä osuus keräys‐

tuotosta  ohjataan  kansainväliseen 
apuun kirkon ulkomaanavun katastro‐
firahaston kautta, jossa huomioidaan 
erityisesti  ikäihmisten  hauras  asema 
kriisialueilla. 

”Ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta!”

”Ensimmäinen, toinen ja 
kolmas kerta!” Keijo Lep
pänen oli meklarina Yh
teisvastuuhuutokaupas
sa. Huutokauppa keräsi 
paljon väkeä. KUVAT: 
Pentti Lehto
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Antti ja minä olimme ns. verivel‐
jiä. Kun olimme pieniä, siinä 9–

10vuotiaina, viilsimme peukaloihim‐
me haavat linkkuveitsellä ja painoim‐
me sen jälkeen peukalomme yhteen ja 
vannoimme samalla kaveruutta koko 
eliniäksi. Näin myös kävi, olimme hy‐
viä ystäviä Antin poismenoon saakka. 
Kerroimme kuulumiset, muistelimme 
menneitä ja paransimme maailmaa aina 
kun  tapasimme,  koska  vanhempana 
asuin Antin kanssa eri paikkakunnalla.
Tämä kaveruus todellakin säilyi An‐

tin kuolemaan saakka. Vietimme paljon 
aikaa yhdessä lapsesta saakka. Kuljim‐
me metsissä etsimässä variksenpesiä, 
ongimme ruutanoita paikallisista run‐
neista ja pelasimme korttia poikien pii‐
lopirtillä Karhulavan maastossa. 
Kun ikää hieman karttui, metsästys 

alkoi  kiinnostaa  meitä.  Silloin,  kun 
olimme vielä liian nuoria saadaksem‐
me aseenkantolupia, rakensimme pys‐
syt itse. Isommilta pojilta saamiemme 
oppien  perusteella  rakensimme  ns. 
sankkitussarin. Kuljimme jännittyneinä 
ja tohkeissamme metsällä sankkitussa‐
rin kanssa saamatta kuitenkaan mitään 
saalista.
Muistan elävästi vielä yhden haus‐

kan tapauksen. Olimme Antin kanssa 
pähkäilleet, että  tuo sankkitussari on 
hiukan liian pieni pyssy metsästykseen. 
Päätimme rakentaa haulikon. Löysim‐
me tarkoitukseen sopivan rautaputken. 
Putken sisään mahtui 16 kaliberin hau‐
likonhylsy.  Siitä  putkesta  me  sitten 
värkkäsimme ”haulikon”. Kun saimme 
sen valmiiksi, päätimme kokeilla sitä. 
Koska meillä ei ollut panoksen lataa‐
miseen tarvittavaa ruutia, päätimme ot‐
taa ruudin tulitikkujen päistä.
Olimme ehtineet raaputella jo puoli 

punttia tulitikkuja panosta varten, kun 
Antin isä pölähti navettaan katsomaan 
puuhasteluamme. Vähän aikaa katsel‐
tuaan meidän touhua hän rauhallisesti 
sanoi: ”Jospa minä otan tämän.” Sen 
koomin me emme haulikkoamme näh‐
neet. Varmasti se oli  ihan hyvä, sillä 
loukkaantumisen vaara olisi ollut mitä 
ilmeisin.
No, sitten hiukan taas vartuttuamme 

tulimme  siihen  ikään,  että  saimme 
aseenkantoluvat.

Olimme  Antin  kanssa  pitkään 
metsästyskavereita  niin  jänis‐

metsällä kuin hirvi ja peurametsällä.

Yksi Antin hirvikaato jäi erityisesti 
mieleen.  Olimme jo periaatteessa lo‐
pettaneet siltä päivältä hirvijahdin. Is‐
tuimme vielä kuitenkin nuotiolla terä‐
vän  kiven  maastossa  ja  kertasimme 
päivän tapahtumia.
Yhtäkkiä koira otti hirvihaukun ja 

hirviporukan  johtaja  antoi Antille  ja 
minulle passipaikaksi Lehtisen notkon 
molemmilla  puolilla  olevat  kalliot.   
Kun olimme passipaikoillamme, Antti 
nosti käden pystyyn merkiksi, että val‐
mista on ja paikallistimme toisemme. 
Samassa kun hän laski kätensä: hänen 
edessään seisoi hirvi. Pamaus kuului ja 
Antin iloinen huuto: ”Kaatoo!” Siihen 
aikaan piti vielä kaadosta ilmoittaa am‐
pumalla ilmaan neljä laukausta.

Myös  urheilu  kuului  lapsena 
meidän harrastuksiimme. Ant‐

ti oli monipuolinen urheilija ja hallitsi 
monia  lajeja.  Varsinkin  koripallo  ja 
yleisurheilun juoksu ja hyppylajit oli‐
vat Antin vahvoja lajeja.
Sitten tuli kuvioihin paini, joka oli 

Ypäjällä muutenkin kovin suosittu ur‐
heilulaji ollessamme nuoria. Harjoitte‐
lupaikkana oli seuraintalon alakerran 

tilat, joissa oli sopiva paikka painima‐
tolle. Painiharjoituksia oli kaksi kertaa 
viikossa ja kilpailuja muutama vuodes‐
sa. Pisin kilpailumatka Antin kanssa 
tehtiin Mänttään, jossa oli poikapainin 
piirinmestaruuskisat. Tuolta reissulta 
saatiin tuliaisina pari piirinmestaruutta 
myös Ypäjän asemalle.
Antti oli ahkera maanviljelijä jo tei‐

niiässä.  Siihen aikaan puimurit olivat 
ns. säkkipuimureita, jolloin vilja puitiin 
säkkeihin ja ne sitten pudoteltiin pel‐
lolle. Puintipäivän päätteeksi nuo säkit 
oli kerättävä pois ja vietävä kuivuriin. 
Tuossa säkkien keräämisessä olin sil‐
loin  tällöin Anttia  auttamassa,  jotta 
tanssireissut eivät jäisi väliin.
Kesäaikana kävimme polkupyörillä 

tansseissa Petäjoella. Muistan hyvin ne 
kaikuvat  laulunsanat,  jotka kuorossa 
laulettiin polkiessamme  tanssien  jäl‐
keen takaisin kotiin: ”Arpa kohtalon on 
aina arvaamaton, kaikki huomenna voi 
olla toisin.” Tuo ”Kohtalon Tanoi” oli 
pitkään meidän suosikki biisi. Sen jäl‐
keen Antti tykästyi vielä mm. Jätkän 
humppaan. 

Ihmisenä  ja  kaverina  Antti  oli mahtava. Hän ei koskaan puhunut 
muista ihmisistä pahaa. Hymyili vain 
vienosti ja osasi olla kohtelias. Muistan 
Antin kertoneen, että kun hän ajoi mai‐
toautoa, ei hän meinannut pysyä aika‐
taulussa, kun emännät kutsuivat niin 
usein häntä kahville. Se, että kahvikut‐
suja  tuli  niin  tiheään,  kertoo  tietysti 
Antin miellyttävästä persoonasta.

Viimeiset  vuodet Antti  sairasti 
vaikeaa  sairautta.  Sairauden 

taakan hän kantoi koko ajan pää pys‐
tyssä. Soittaessani hänelle tai nähdes‐
sämme kyselin hänen vointiaan. Hänen 
vastauksensa oli aivan viimeisille het‐
kille saakka: ”Hyvin, ei tässä mitään 
hätää ole.” Mutta kyllähän sellaisilla 
hoidoilla oli varmasti jossakin vaihees‐
sa kipujakin!

Antista jäi minulle kaunis muisto.
Kiitos Antti niistä vuosista, jotka olit 

ystäväni, kaverini ja ”veriveljeni”.
Poikkean keskustelemaan kanssasi 

aina kun kuljen hautasi ohi.

Asko Mäkeläinen (Asa)

10/2021

""
SSee,,  eettttää  kkaahhvviikkuuttssuujjaa  ttuullii   
nniiiinn  tt iihheeäääänn,,  kkeerrttoooo  AAnnttiinn  
mmiieellllyyttttäävväässttää  ppeerrssoooonnaassttaa..

AAnnttttii  PPiissppaann  mmuuiissttookkssii
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Ypäjän Vuoden Yrittä‐
jä  on  Artlevy  oy:n 

toimitusjohtaja Antero Sep‐
pänen.
Ilmastointikonehuoneita 

ja ohutlevytuotteita valmis‐
tava Artlevy  työllistää  toi‐
mitusjohtajan  lisäksi  kym‐
menen henkilöä. Yrityksen 
liikevaihto on noin 1,5 mil‐
joonaa  euroa.  Parhaimmil‐
laan liikevaihto on pyörinyt 
kahdessa miljoonassa.
– Yrityksen liikevaihto on 

heikentynyt koronan vaiku‐
tuksesta. Jos pysyisi tälläkin 

tasolla, se olisi ihan toivotta‐
va tilanne, Seppänen pohtii.
Koronatilanne  heijastui 

yritykseen vuoden viiveellä, 
ja työntekijöitä jouduttiin al‐
kuvuodesta  lomauttamaan. 
Nyt tuotannossa on palattu 
normaaliin tahtiin, mutta tu‐
levaisuuden  näkymät  ovat 
epävarmat.
Raakaaineiden  hinnan‐

nousu ja saatavuusongelmat 
vaivaavat  myös  Artlevyä, 
jonka asiakkaisiin lukeutu‐
vat käytännössä kaikki suu‐
ret rakennusliikkeet.

Vaikeasta markkinatilan‐
teesta huolimatta Seppänen 
uskoo,  että  tästä  selvitään. 
Suurempi huoli on se, mitä 
sitten tapahtuu, kun markki‐
nat  taas  vetävät.  Hallissa 
meinaa  loppua  tila  jo  nyt 
kesken.
– Tuotteiden toimitukset 

ja  asennukset  tuppaavat 
yleensä ruuhkautua. Meidän 
pitäisi  pystyä  tekemään 
useampaa konehuonetta yh‐
tä aikaa, mutta hallin seinät 
tulevat vastaan. Tuotantoti‐
loihin ei uskalla investoida, 

sillä koskaan ei tiedä, miten 
maailma muuttuu.

Varman  päälle  pelaa‐
minen  ja  työn  teon 

tinkimättömyys on vuosien 
varrella kannattanut.
– Suurempia tappioita tai 

epäonnistumisia ei ole tullut. 
Olemme  pyrkineet  teke‐
mään kaiken mahdollisim‐
man huolellisesti,  emmekä 
ole lähteneet tuloksen mak‐
simointiin. Olen ollut varo‐
vainen  investoinneissa  ja 
tehnyt niitä harkiten, jotta ei 
tulisi liian suuria riskejä. Jos 
tulee hiljaisempia hetkiä, ei 
tarvitse laittaa porukkaa sa‐
man tien pihalle.
Koronaajan epävarmuut‐

ta on tasoittanut vakioasia‐
kas, forssalainen Parmarine, 
jolle Artlevy valmistaa va‐
rusteluosia ympäri vuoden.

Hyvät työllisyysnäky‐
mät teräsrakenteiden 

hitsauksessa  ja  kokoonpa‐
nossa  saivat  Seppäsen  pe‐
rustamaan  parikymmentä 
vuotta sitten oman toimini‐
men, eikä toimettomuudesta 

AAnntteerroo  SSeeppppäänneenn  vvuuooddeenn  yyrriittttääjjääkkssii
Katriina Reijonen

Antero Seppänen
» Palikkalassa toimivan Artlevy oy:n toimitusjohtaja ja 
omistaja.
» Palki in Ypäjän Vuoden Yri äjänä 2021.
» Asuu Jokioisilla lähellä Ypäjän rajaa.
» Syntynyt 1965.
» Perheeseen kuuluvat vaimo, neljä aikuista lasta ja viisi 
lastenlasta.
» Koulutukseltaan LVI‐asentaja.
» Artlevyn yri äjä vuodesta 2003.
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ole tarvinnut kärsiä.
Muutaman  vuoden  Sep‐

pänen ehti tehdä alihankin‐
tatöitä toiminimellään, kun‐
nes  hänelle  vuonna  2003 
tarjoutui  tilaisuus  ostaa 

osuus Artlevy oy:stä.
Vastuu yrityksen toimin‐

nasta on nyt yksillä harteilla. 
Alkuaikojen yhtiökumppani 
Arto  Huuhanmäki  myi 
osuutensa  Seppäselle  tänä 
syksynä.

Yrittäjälle  sataa  har‐
voin  tunnustuksia. 

Siksi vuoden yrittäjäksi va‐
linta tuntuu erityisen hyväl‐
tä. Arjessa ilo syntyy hyvin 
sujuneista töistä.
– Olen ylpeä ja tyytyväi‐

nen, kun saan vietyä projek‐

tit loppuun asti ja loppuasia‐
kas on tyytyväinen.
Toimitusjohtajana Seppä‐

nen viettää suuren osan ajas‐
ta paperitöissä, mutta vetää 
edelleen tarvittaessa työhaa‐

larit ylleen.
Omasta  selkänahasta  ei 

voi kuitenkaan loputtomasti 
ottaa tunteja pankkiin.
– Yrittäjyyden ensimmäi‐

set 15 vuotta ovat menneet 
aika  lailla  työn merkeissä, 
mutta  viime  aikoina  olen 
koittanut vähän heivata. Et‐
tei  tulisi  ihan  joka  viikon‐
loppu oltua töissä, Seppänen 
kertoo.
– Hyvien ja luotettavien 

työntekijöiden merkitys on 
ollut suuri.

10/2021

Kunnanhallituksen alle ollaan perustamassa uutta 
elinvoimatoimikuntaa, joka koostuu yrittäjistä ja 

kunnan edustajista. Kunnanhallitus päättää toimikunnan 
perustamisesta, tehtävistä ja kokoonpanosta tämän vuo‐
den aikana. Tositoimiin päästäneen vasta vuodenvaihteen 
jälkeen.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Alanko toi‐

voo näkevänsä toimikunnassa mahdollisimman monipuo‐
lisen edustajiston.
– Toimikunnan ensimmäinen tehtävä on käydä vuoro‐

puhelua yrittäjien kanssa siitä, miten kunta voisi edesaut‐
taa yrittäjien asioita omalta osaltaan.
Alanko antaa esimerkiksi toimitiloja koskevat tarpeet, 

elinvoiman strategisen edistäminen ja hankkeet, joihin 
kunnassa voitaisiin tarttua. Myös se, miten Ypäjä voisi 
entistä enemmän hyödyntää Forssan Yrityskehityksen 
palveluja, kiinnostaa Alankoa.

Ypäjän Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Tommi Sirén 
on tyytyväinen jo siihen, että toimikunta peruste‐

taan. Jonkinnäköisen yhteistyöelimen perustaminen on 
ollut pitkään yrittäjien toiveena, mutta konkretiaan asti 

pyrkimyksissä ei ole aiemmin päästy.
Sirén varoo lataamasta ennakkoodotuksia tai tavoittei‐

ta toiminnalle.
– Toimikunta on uusi asia. Liikkeelle kannattaa lähteä 

puhtaalta pöydältä avoimin kortein.

Yrittäjien järjestäytymisaste on koko Hämeen alu‐
eella, myös Ypäjällä, erinomainen. Ypäjän Yrittä‐

jiin kuuluu yli 50 jäsentä. Sirén kertoo, että yhdistyksen 
tyypillisiä aktiviteetteja ovat muun muassa yhteiset retket 
ja tapahtumat.
Yrittäjien puheenjohtaja kannustaa nappaamaan Ypä‐

jän Yrittäjien hallituksen jäseniä hihasta kiinni, mikäli 
mielen päällä on elinkeinonharjoittamiseen liittyviä asioi‐
ta. Pienellä paikkakunnalla ajatusten esittäminen onkin 
ollut helppoa, sillä yrittäjät tuntevat toisensa pääsääntöi‐
sesti hyvin.
Yrittäjien uusien kotisivujen kautta yrittäjäjärjestöön 

voi liittyä yhdellä napin painalluksella. Toimintaan voi 
tulla tutustumaan myös pikkujouluihin, jotka järjestetään 
10. joulukuuta Piilikankaalla. Kutsu on lähetetty jäsenille 
sähköpostitse.

""
OOlleemmmmee  ppyyrrkkiinneeeett   tteekkeemmäääänn  kkaaiikkeenn  mmaahhddool‐l‐
lliissiimmmmaann  hhuuoolleellll iisseessttii ,,   eemmmmeekkää  oollee  lläähhtteenneeeett  
ttuullookksseenn  mmaakkssiimmooiinnttiiiinn..

Kunta ja yrittäjät tiivistävät yhteistyötä
Katriina Reijonen
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Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN 
FORSSAAN

TORSTAINA 21.12.2021
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

Yhdistystoiminta

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys
14.12.  ist. klo 13.00 Lukupiiri, Veteraanitupa

17.12. perj. klo 13.00 Tarinatupa, Veteraanitupa

19.12. sun. klo 18.00 Suuri perinteinen joulukonser  kirkossa. 
Esiintyjinä Tapio Laurila joukkoineen     

HSKY ry.
Sääntömääräinen  kevät‐  ja  syyskokous  19.12.  klo  13  alkaen 
Veteraanituvalla. Kahvitarjoilu, tervetuloa! Hallitus

SPR Ypäjän osasto
Kaikkien ypäjäläisten aamukahvit jatkuvat nuoriso la Haavissa 
(Varsanojan e  8).  Kahvia,  voileipiä  ja  mukavaa  seuraa  tarjo‐
taan  kerran  viikossa  torstaisin  kello  9.00‐11.30.  Joulukahvit 
syyskauden pää eeksi 16.12. Tervetuloa mukaan!  (Kevätkausi 
alkaa  torstaina  13.1.22.)  Lisä etoja  puh.  050  363  0508/Satu 
Leppälah  tai 050 370 6867/Eeva Mikkola.

Ypäjän Karjalaisseura
Karjalainen  pikkujoulu  yhdessä  Jokioisten  Karjalaisseuran 
kanssa sunnuntaina 12.12. klo 13 Ka nhännän Kievarissa. Jou‐
lupöydän hinta 25 €, arpajaispalkintoja voi tuoda. Ilmoi autu‐
miset  viimeistään  5.12.  mennessä  sähköpos lla 
markku.paija@hotmail.fi tai p. 045 233 5464, tervetuloa!

Ypäjän kotiseutuyhdistys ry
Vuosikokoukset pidetään keskiviikkona 15.12.2021 kello 15.00 
alkaen Veteraanituvalla, Per ulan e 7 Ypäjä. Käsitellään sään‐
töjen määräämät asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa. Hallitus

Ypäjänkylän maa ja kotitalousnaiset
Tutustutaan  istaina 14.12.2021 kello 18 alkaen Leena Teperin 
ompelimoon Ypäjänkylän Seuraintalolla. Muutkin kuin jäsenet 
ovat  tervetulleet  tutustumaan  ompelimoon.  Maa‐  ja  ko ta‐
lousnaiset tarjoavat kahvit kaikille osallistujille.

Ypäjän Yllätys
Katso ajantasaiset liikuntavuorot yhdistyksen verkkosivuilta.
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Koronarokotukselle ilman ajanvarausta

Tervetuloa koronarokotteelle ilman ajanvarausta Forssan 

Sortohakaan keskiviikkona 8.12. klo 1418.
Tule ottamaan 1. tai 2. rokote! Minimiväli edelliseen 

rokotukseen on 6 viikkoa, ja rokotteena on tarjolla Pfizerin 

Comirnaty. Sortohaan rokotuspisteen osoite on 

Sortohaankatu 3, Forssa.

Huomaathan, että 3. rokotteelle tulee varata aika erikseen 

(puh. 03 4191 4191).

Tervetuloa
porukkaamme

Sinikka Suonpää, puheenjohtaja

Eläkeliitto on organisaatio, johon kuuluu Eläkeliiton 
Ypäjän yhdistys ry sekä yli 130 000 jäsentä ympäri 

Suomen. Toimintamme tavoite on inhimillisyys, ikäystä-
vällisyys, tasa-arvo, yhteisvastuu ja osallisuus. Jokaisella 
näillä toiminta-alueella on suuri merkitys ikäihmisten 
hyvinvointiin.

Erilaisia tapahtumia on Eläkeliiton yhdistyksissä pal-
jon: hengellistä, vapaaehtoispalveluja, retkiä ja matkoja, 
liikuntakerhot, erilaiset kurssit erilaisiin elämäntilanteisiin, 
koulutukset esim. tietokoneen käyttöön, käsityökerhot, 
maalauskerhot, piirustuskerhot, lukupiiri, tarinatupa. Täs-
sä voisin luetella vaikka kuinka monta erilaista kerhotoi-
mintaa.

Tietysti myös viikoittain ja kuukausittain tapahtuvat 
tapaamiset.

Etelä-Hämeen piiriin kuuluun 18 yhdistystä, joista Ypä-
jän yhdistys on yksi. Olemme pieni yhdistys, mutta 
olemme jäsenmäärältään kuitenkin tällä hetkellä seit-
semänneksi suurin Etelä-Hämeen yhdistyksistä.

Meillä on noin 10 prosenttia Ypäjän asukkaista yhdis-
tyksemme jäseninä. Tavoitteenamme on saada vielä 
tänä vuonna seitsemän uutta jäsentä, niin pääsisimme 
250 jäseneen.

Emme kysele mistä he tulevat tai mihin he menevät, 
vaan kysymme, mitä heille kuuluu nyt ja miten he voivat. 
Onko jotain, miten voimme auttaa.

Tammikuun 13. päivä kello 13 järjestetään karonkka-
juhla, johon kutsutaan henkilökohtaisella kutsulla 

jokainen vuonna 2021 aloittanut uusi jäsen sekä heidät 
jäseneksi tuonut jäsen.

Meillä on myös meneillään muitakin kilpailuja jäsenil-
le, jossa palkintoina matkoja ja taulutelevisioita.

Tervetuloa yhdistyksemme jäseneksi!

Teksti  julkaistaan  uudelleen,  koska  Ypäjäläinen
lehden numeron 9/2021 jakelussa oli häiriö.

Lukijoilta



1110/2021

Vanhuksille ovat tärkeitä ihan omanlaisensa palvelut. 
Niiden kohdalla on arvioitava ainakin seuraavia seikkoja: 
Minkälaisen matkan päässä ja kuinka helposti palvelu on 
saavutettavissa ja onko sitä ylipäätään riittävästi ja koh‐
tuullisessa ajassa tarjolla. Mitä useammin palvelua tarvi‐
taan, sitä lähempänä ja helpommin sen tulisi olla saatavilla. 
Palveluilla tulee olla sosiaalistava luonne eli muiden pariin 
ohjaava ja rohkaiseva vaikutus. Ja luonnollisesti ennalta 
ehkäisevä vaikutus on keskeinen.
Vanhusten määrän kasvaessa on maahamme suunniteltu 

erityyppisiä vanhainkoteja, palvelutaloja ja muita hoivayk‐
sikköjä. Vanhuksen toimintakyvyn heiketessä tai vaihdel‐
lessa häntä saatetaan siirtää laitoksesta toiseen sen mukaan, 
mikä parhaiten kulloisessakin tilanteessa palvelee. Laitos‐
ten palvelut eivät jousta, vaan vanhus muuttaa. On selvää, 
että minkäänlainen koti tai edes kodinomainen tuntu ei 
pääse tällöin syntymään. Irrallisuuden tunne ympäristöstä 
ja tutuista ihmisistä on voimakas.
Viime aikoina ovat ajatukset tässä asiassa muuttumassa 

hyvään suuntaan, ja tätä on kaikin tavoin vahvistettava. Pi‐
tää lähteä siitä, että vanhus halutessaan voi koko loppuelä‐
mänsä viettää samassa palvelutalossa, ja tarvittavat palve‐
lut tuodaan hänelle sinne. Silloin talo ja sen lähiympäristö 
tulevat tutuiksi, millä on suuri turvallisuuden tunnetta vah‐
vistava merkitys. Palvelutaloja suunniteltaessa voidaan 

huomioida kampaajatilat, 
jalkahoitotilat, yhteistilat 
jne. Ja jos alan yrittäjä ta‐
lossa ollessaan voi ottaa 
asiakkaikseen myös ulko‐
puolella asuvia, tuo hän sa‐
malla talon väelle vieraili‐
joita.
Kun parempikuntoisten 

vanhusten asunnot kaavoi‐
tetaan lähelle palvelutaloja, 
saadaan talon ja ympäristön 
asukkaiden sosiaalista vuo‐
rovaikutusta entisestään li‐
sättyä. Vieraillessa he voi‐
vat käyttää talon palveluja.
Vanhusten asumisen ja palvelujen suunnittelussa tulisi‐

kin entistä vahvemmin ottaa lähtökohdaksi se, että vanhus‐
ta ei liikutella paikasta toiseen, vaan palvelut joustavat hä‐
nen luokseen. Hoivakotien palveluvalikoiman ja 
palveluyksikköä ympäröivän asuinalueen suunnittelulla 
voidaan sosiaalista vuorovaikutusta puolin ja toisin vahvis‐
taa kaikkien hyväksi.

Liikutellaanko vanhusta vai palveluja
Eläkeliiton EteläHämeen piiri

Mielipidekirjoitus

Ypäjälle  perustettiin  ensimmäi‐
nen kirjasto vuonna 1859. Se 

tunnettiin tuolloin Perttulan lainakirjas‐
tona, ja sen perustamiseen vaikuttivat 
suuresti Jokoisten ja Ypäjän (Perttula) 
kappeliseurakuntien pastori Erik Napo‐
leon  Bonsdorff  sekä  kartanonhaltija 
Seth Rönnbäck. Molemmat olivat kan‐
sanvalistuksen harrastajia ja kannatti‐
vat kirjaston perustamista.
Perttulan lainakirjastossa oli toimin‐

nan alkuvaiheessa 30 nidettä, ja kirjat 
saatiin lahjoituksina. Kirjoja lainattiin 
Perttulan seurakunnan jäsenille pientä 
maksua vastaan. Jos lahjoitti kirjaston 
ylläpitämiseksi yhden hopearuplan, sai 
vapaasti käyttää kirjastoa koko loppui‐
känsä, muutoin maksu oli kymmenen 
kopeekkaa vuodessa tai kaksi kopeek‐
kaa kuukaudessa. Ensimmäisenä kan‐
takirjaston hoitajana toimi sen perusta‐
ja kartanonhoitaja Seth Rönnbäck, ja 
kirjasto  oli  sijoitettu  Kartanonkylän 

Kartanoon. Toiseksi hoitajaksi oli va‐
littu talollisen poika Andres Anton Ma‐
tinpoika Papali. Toimi oli palkaton.

Kartanon jälkeen kirjasto siirret‐
tiin ensin vanhan kirkon saka‐

ristoon,  ja seurakunnan saatua oman 
papin ja pappilan se sijoitettiin seura‐
kunnan pappilaan. Jonkin aikaa kirjas‐
to toimi Matti Seppälän kodissa, minkä 
jälkeen vuonna 1894 se siirrettiin Pert‐
tulan kansakouluun, pitäjän ensimmäi‐
seen kansakouluun. Siellä se toimi yli 
20 vuotta koulun opettajien hoitamana. 
Kirjasto toimi siis jo 18001900 luku‐
jen  vaihteessa  nykyisessä  kirjastora‐
kennuksessa. 
Perttulan kansakoulun jälkeen kir‐

jasto toimi Perttulan alakoulussa, Anna 
Maija Rautasen  ja  Ida Papalin asun‐
noissa, ja lopulta se siirrettiin Ypäjän 
kunnantaloon.
Ypäjällä toimi myös runsaasti kylä‐

kirjastoja, joilla oli omat hoitajat. Ky‐
läkirjastoja perustettiin rinta rinnan ky‐
läkoulujen kanssa, ja jo ennen varsi 
naista kyläkirjastojärjestelmän perusta‐
mista oli Ypäjälle perustettu kirjasto jo‐
kaiseen kylään. Suurin kyläkirjastoista 
oli Ypäjänkylän  lukutupa  ja kirjasto, 
joka perustettiin vuonna 1892.

Nykyiseen kirjastotaloon kirjasto 
muutti vuonna 1982. Tuolloin 

kirjaston käytössä oli vain puolet talon 
pintaalasta, ja loput tilat olivat Perttu‐
lan koulun käytössä. Vuonna 2009 kir‐
jastotalo remontoitiin perusteellisesti 
Museoviraston ohjeiden mukaisesti ja 
kirjasto sai käyttöönsä talon alakerran 
kaikki 400 neliömetriä.

Lähde: Lounakirjastot/Finna

YYppääjjäänn  kkiirrjjaassttoonn  hhiissttoorriiaaaa
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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 

@ypajankirjasto

AUKIOLOAJAT
1.9.202131.5.2022

Ma klo 13–19

Ti klo 13–19

Ke klo 10–16

To klo 13–19

Pe klo 13–16

» Itsenäisyyspäivänä 

6.12.2021 sulje u

» Jouluaaton aa ona 

23.12.2021 ja uudenvuoden 

aa ona 31.12.2021 avoinna 

klo 11‐14

» Lauantaisin sulje u

OHJELMAA

Torstaina 9.12.2021 klo 13 – 

16 omatoimikirjaston esi ely, 

glögitarjoilu ja jouluista 

musiikkia. Tervetuloa!
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ALUEVAALIT 2022
Ypäjän kunnassa toimitetaan aluevaalit sunnuntaina 23. 
päivänä tammikuuta 2022. Vaalitoimitus alkaa 
vaalipäivänä klo 9.00 ja päättyy klo 20.00.

ÄÄNESTYSALUEET JA 
ÄÄNESTYSPAIKAT
Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti äänestysalueet 
ja äänestyspaikat ovat seuraavat:

Nro Äänestysalue Äänestyspaikka

1 Ypäjä Kartanon koulu, Varsanojantie 
97

ENNAKKOÄÄNESTYS
Aluevaalien ennakkoäänestys järjestetään 12.1.–18.1.2022. 
Ennakkoäänestyspaikkana  on  Ypäjän  kunnanvirasto, 
osoite Perttulantie 20.

Ennakkoäänestyspaikka on auki seuraavasti:

keskiviikko klo 9–15

torstai klo 9–17

perjantai klo 9–14.30

lauantai ja sunnuntai klo 10–15

maanantai klo 9–15

tiistai klo 9–18

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

Ypäjällä 23.11.2021

Ypäjän kunnan keskusvaalilautakunta

Heli KivimäkiManner 
(MMM, MBA) on nimitetty 
Hevosopisto Oy:n  uudeksi 
toimitusjohtajaksi. Kivimä‐
kiManner  aloittaa  työnsä 
alkuvuodesta 2022.
Heli  KivimäkiManner 

on  aiemmin  työskennellyt 
rehuteollisuuden  ja  tukku‐
kaupan  parissa,  josta  hän 
siirtyi pieneläinklinikkaket‐
jun  toimitusjohtajaksi.  En‐
nen Hevosopistolla alkavaa 
uraansa hän on työskennel‐

lyt DanHatch Finland Oy:n 
toimitusjohtajan tehtävässä.
Ypäjän Hevosopiston tie‐

dotteen mukaan valituksi tu‐
lemiseen vaikutti pitkäaikai‐
nen  ja  vahva  kokemus 
liiketoiminnan johtamisesta. 
Hevosliiketoiminnan tunte‐
mus oli myös eduksi.
–  Uskon,  että  uudessa 

työssäni  riittää  haasteita 
mutta odotan innolla tulevaa 
ja sitä, että pääsemme aloit‐
tamaan työt, KivimäkiMan‐

ner iloitsee.
–  Hakiessani  paikkaa 

ajattelin, että tunnen hevosa‐
lan riittävän hyvin ja lisäksi 
minulla on kokemusta ja an‐
nettavaa liiketoiminnan ke‐
hittämiseen. Toimitusjohta‐
jana haluan toimia struktu 
roidusti. Haluan, että minul‐
la on mutkaton keskustelu‐
yhteys henkilökunnan kans‐
sa.  Koen  toimitusjohtajan 
olevan ikään kuin valmenta‐
ja,  joka  luotsaa  porukkaa 

yhteiseen suuntaan. Asioita 
tehdään  yhdessä  yhteisen 
päämäärän eteen.
Hevosopisto on Kivimä‐

kiMantereelle tuttu yhteis‐
työkumppanuuden muodos‐
sa sekä hevosenomistajana 
ja kilpailijana.
Tällä hetkellä hän toimii 

Suomenratsut ry:n hallituk‐
sen  jäsenenä sekä Suomen 
Hippoksen suomenhevoso‐
riiden lausuntoryhmän jäse‐
nenä. 

Uusi toimitusjohtaja alkaa luotsata Hevosopistoa


