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Halutaan vuokrata 
tukikelpoista 
viljelysmaata 
0400823866

Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN 
FORSSAAN

TORSTAINA 17.3.2022
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
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Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän 
seurakunnan julkaisema 

tiedotuslehti Ypäjän 
kunnan asukkaille.

50. 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

ke klo 14‐15, 

pe klo 14‐15

ILMOITUSHINNAT

Yhdistyksen ilmoitukset ‐30%

Etu ja takasivu

0,75 €/pmm + alv

Muu osa lehteä

0,50 €/pmm + alv

2/2022

ILMOITUSTEN JÄTTÖPÄIVÄ

Seuraava Ypäjäläinen ilmestyy 

6.4.2022. Lehteen tarkoite u 

aineisto on lähete ävä 

sähköpos tse osoi eeseen 

ypajalainen@ypaja.fi viimeistään 

maanantaina 28.3.2022 klo 15. 

Nro 4/2022 ilmestyy 4.5.2022.

Talven taittuessa kohti kevättä 
Matti Alanko, kunnanhallituksen puheenjohtaja

Alkutalvi  ja  aluevaalit 
menivät, mutta seudun 

kunnista  vain  Forssasta  tuli 
edustajia aluevaltuustoon. Ym‐
päristökunnista ei päässyt yh‐
tään ehdokasta läpi, vaikka joi‐
denkin arvioiden mukaan piti 
päästä. Samalla myös seudun 

ääniä valui yllättävän paljon muualle. Tämä aiheuttaa pai‐
neita jälleen seudun ja pienempien kuntien edunvalvonnalle 
ja palveluihin. Siksi on tärkeää saada nopeasti seutuneuvos‐
ton työ käyntiin.

Ensimmäinen laaja Teamstapaaminen oli seudun päät‐täjien ja viranhaltijoiden kesken. Siinä lupailtiin jat‐
koa yhteisiin säännöllisiin tapaamisiin erilaisilla kokoonpa‐
noilla riippuen asiakokonaisuuksista. Meillä on seudulla 
paljon asioita, joista olisi hyvä käydä keskusteluja. Sote
puolella aluehallinnolle valmisteltavia mm. kiinteistömassat, 
palvelusopimusten siirrot, vuokrasopimukset ja miten hykyn 
muuttuva tilanne ratkaistaan. Mietittävänä on, jääkö siitä 
kiinteistöyhtiö ja mitä tehdään ympäristöterveydenhuollol‐
le.  Tässä riittää puuhaa tälle vuodelle riittämiin. Kun näitä 
saadaan sovittua seudulla, se tulee helpottamaan myös alue‐
hallinnon työtä.

Hyvänä pohjatyönä on tehty kiinteistömassasta selvi‐
tystyö seudun sotekiinteistöistä. Henkilöstön siirty‐

minen hyvinvointialueen henkilöstöksi on myös iso proses‐
si, kuitenkin suurin siirtymä on hykyn henkilöstö. Ypäjällä 
siirtyy vain muutamia henkilöitä hyvinvointialueeseen.

Urheilu on jälleen meidän mielenkiintomme kohteena 
ja upeita suorituksia olemme saaneet seurata niin 

täällä kotimaassa kuin olympialaisissa. Menestystä on tullut. 
Voimme onnitella Salla Koskelaa hiihtosuunnistuksen sprin‐
tin SMkultamitalista Valkeakoskelta. Hieno suoritus. Läm‐
pimät Onnittelut! 
Tämä talvi on talviurheilulajien kannalta hyvä. Ypäjällä 

on voinut hiihtää Talastuvalle ja myös Mannisten mäen ladut 
ovat olleet kunnossa pitkään. Lähialueiden soille on myös 
latuja tehty, kuten Torronsuon lenkit ja Eksyssuolle lenkki. 
Rautarinne on ollut ahkerassa käytössä, kuten myös luistelu‐
jäät. Nyt kannattaa nauttia talvesta ja sen suomista mahdolli‐
suuksista. Talven riemut sopivat kaikenikäisille. Toivotan 
hyviä keväisiä hiihtokelejä!

""
YYlllläättttäävväänn  ppaalljjoonn  sseeuudduunn  äääänniiää  vvaalluuii  
mmuuuuaallllee..

Ypäjäläisen jakelu
Ypäjän kunta pos aa lehteä ypäjäläisille ko talouksille, jot‐
ka kuuluvat jakelukatveen piiriin. Saadaksesi lehden ilmoi‐
tathan nimesi ja koko pos osoi eesi kunnanvirastoon puh. 
(02) 762 6500 tai kunta@ypaja.fi.

Talkookutsu
Ko seutumuseon alueen päreka otalkoot jatkuvat huh ‐

toukokuussa. Tervetuloa reippaaseen porukkaan oppimaan 
perinnerakentamisen taitoja! Ilmoi audu Joukolle puh. 

0500801914.
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Historian ensimmäiset aluevaalit 
ovat takana. Monen pienen 

kunnan, kuten myös Ypäjän, osalta ti-
lanne oli musertava. Kunnastamme ei 
valittu yhtään varsinaista aluevaltuu-
tettua. Varavaltuutetun paikan sai 
ypäjäläinen johtava tutkija ja pitkäai-
kainen kuntapoliitikko Markku Saasta-
moinen. Onnittelut tästä Markulle!

Lehdistö on kysellyt myös minulta 
ajatuksia vaalitulokseen liittyen. Olen 
korostanut, että jokaisen nyt vaaleilla 
valitun aluevaltuutetun tulee edustaa 
koko aluettaan. Nyt ei saa viilata Lou-
nais-Hämeen kuntia linssiin ja ajatella 
vain omaa napaansa. Palvelut on tur-
vattava tasavertaisesti myös Kanta-
Hämeen reuna-alueilla. Haluan uskoa, 
että tahtotila tähän on edelleen ole-
massa.

Tätä kirjoittaessani emme vielä 
tiedä, minkälainen hallintora-

kenne uudelle aluetasolle ollaan luo-
massa. Itse en viranhaltijana päätä 

asiasta. Jos mallista tulee lautakunta-
pohjainen, olisi Ypäjän kannalta hie-
noa saada lautakuntiin paikallista 
edustusta. Meillä oli Ypäjällä monta 
ehdokasta, jotka keräsivät komean 
äänisaaliin. Nähdäkseni kansa on 
heille mandaatin poliittiseen tehtä-
vään antanut. Lautakuntapaikka voisi 
olla yksi osoitus tästä kansalta saa-
dusta luottamuksesta.

Alkuvuosi on kunnassa jatkunut 
työntäytteisenä. Kuntoportai-

den nimeksi tuli Sisko Sivulan voit-
toehdotuksen mukaisesti Kurjenpor-
taat. Itse puolestani tapasin Ypäjän 
kunnan oman hevosen Pertun. Tämä 
nelivuotias innokas ja hurmaava suo-
menhevonen on omaa luokkaansa. 
Toivottavasti saamme Pertun kunta-
laisten ihailtavaksi mahdollisimman 
pian.

Aurinkoista kevään alkua jokaiselle!

Vankasti kevättä kohti
Tatu Ujula, kunnanjohtaja

""
NNyytt   eeii   ssaaaa   vviiii llaattaa   
LLoouunnaaiiss--HHäämmeeeenn   kkuunnttiiaa   
ll iinnssssiiiinn   jjaa   aajjaatteellllaa   vvaaiinn   
oommaaaa   nnaappaaaannssaa..

Vuonna 1872 vihittiin 
virkaansa  Suomen 

ensimmäinen  diakonissa 
Matilda  Hoffman  (19.10. 
1845–26.12.1921). Siitä tu‐
lee tänä vuonna siis juhlalli‐
sesti kuluneeksi 150 vuotta.
Prosessi diakonissaksi oli 

pitkä ja kesti vähintään 5–6 
vuotta  ja se päättyi  lopulta 
vihkimykseen, mikäli sisar 
koettiin soveliaaksi. Vihki‐
myksen hetkellä sisar sitou‐
tui  naimattomuuteen,  nöy‐
ryyteen  ja  kuuliaisuuteen 
diakonissalaitosta kohtaan. 
Diakonissan koulutus oli 

kaikilla samanlainen, mutta 
elämänura oli jokaisella eri‐
lainen, kuten tietysti nyky‐
äänkin. Teoria on alusta asti 
antanut  pohjatiedot,  mutta 

käytäntö on opettanut tarvit‐
tavat taidot.
Kohtaan työssäni eriikäi‐

siä ja erilaisissa elämäntilan‐
teissa olevia ihmisiä esimer‐
kiksi erilaisissa ryhmissä ja 
syntymäpäiväkäynneillä. 
Etenkin  maaseudulla  ovat 
hyvinkin moninaiset. Aikoi‐
naan diakonissojen työ, toi‐

sin kuin nykyään, oli kuiten‐
kin  hyvin  pitkälti  sairaan 
hoidollista. 

Aikoinaan diakonisso‐
jen  oli  käytettävä 

epäkäytännöllistä  pitkää 
mekkoa  ja  esiliinaa.  Pääs‐
sään heillä oli valkoinen pit‐
sireunainen myssy, joka lai‐

tettiin  rusettiin  leuan  alta. 
Myöhemmin  tosin  heräsi 
kritiikkiä siitä, miksi diako‐
nissojen pitää käyttää synk‐
kää nunnamaista asua. Lo‐
pulta tämäkin asia muuttui, 
eikä nykyajan diakoniatyön‐
tekijöitä enää kirkon työnte‐
kijöiksi tunnista ilman viran 
ulkoisia tunnusmerkkejä.
Vuonna  2022  muistan 

suurella kunnioituksella  jo 
edesmenneitä diakonissoja, 
jotka tekivät töitä rankkojen 
vuosikymmenten  läpi.  Ju‐
malan armon avulla he sel‐
visivät ja tähän luottaen jat‐
kan  edesmenneiden  virka 
sisarteni jalanjäljissä.

Apua kaivataan!
Kokoan juhlavuoden kunniaksi Ypäjän seurakunnan 

diakonian historiaa yhteen. Jos jollakulla on vanhoja ku‐
via, lehtileikkeitä, esineitä tai muuta sellaista, joista voisin 
ottaa kopion, ota yhteyttä rohkeasti. Tai jos sinulla on 
muistoja kerrottavana. Tietenkin, jos tiedät jonkun henki‐
lön, jolla mahdollisesti olisi tarjota hyödyllistä tietoa, hä‐
nestäkin voi kertoa. Avusta jo tässä vaiheessa kiittäen,
Katriina Laiho

Diakonian juhlaa
Katriina Laiho, diakoniatyöntekijä ja lastenohjaaja



TOIMINTAA MAALIS‐HUHTIKUUSSA

Perhekerho 2.3.2022 klo 10‐12

Nuortenilta 2.3.2022 klo 18‐20

Päiväkerho 3.3.2022 klo 9‐11

Laulusiskot& Veisuuveljet 3.3.2022 klo 18‐20

Muskari 4.3.2022 klo 11‐11.30

Sanajumalanpalvelus 6.3.2022 klo 10

Päiväkerho 8.3.2022 klo 9‐11

Varkki‐kerho Haavissa 8.3.2022 klo 14.30‐16

Perhekerho 9.3.2022 klo 10‐12

Nuortenilta 9.3.2022 klo 18‐20

Päiväkerho 10.3.2022 klo 9‐11

Kultaisen iän kerho 10.3.2022 klo 11.30‐13.30

Laulusiskot&Veisuuveljet 10.3.2022 klo 18‐20

Muskari 11.3.2022 klo 11‐11.30

Messu 13.3.2022 klo 10

Päiväkerho 15.3.2022 klo 9‐11

Diakoniapiiri 15.3.2022 klo 13‐15

Varkki‐kerho Haavissa 15.3.2022 klo 14.30‐16

Siionin Kanteleen lauluilta 15.3.2022 klo 18‐20

Perhekerho 16.3.2022 klo 10‐12

Nuortenilta 16.3.2022 klo 18‐20

Päiväkerho 17.3.2022 klo 9‐11

Rippikouluopetus 17.3.2022 klo 18‐20

Muskari 18.3.2022 klo 11‐11.30

Laulusiskot& Veisuuveljet 18.3.2022 klo 17‐19

Sanajumalanpalvelus 20.3.2022 klo 10

Päiväkerho 22.3.2022 klo 9‐11

Varkki‐kerho Haavissa 22.3.2022 klo 14.30‐16

Perhekerho 23.3.2022 klo 10‐12

Nuortenilta 23.3.2022 klo 18‐20

Päiväkerho 24.3.2022 klo 9‐11

Kultaisen iän kerho 24.3.2022 klo 11.30‐13.30

Laulusiskot& Veisuuveljet 24.3.2022 klo 18‐20

Muskari 25.3.2022 klo 11‐11.30

Messu+ Eläkeliiton juhla srk. kodilla 27.3.2022 klo 10

Isoskoulutus 27.3.2022 klo 12‐16

Päiväkerho 29.3.2022 klo 9‐11

Varkki‐kerho Haavissa 29.3.2022 klo 14.30‐16

Perhekerho 30.3.2022 klo 10‐12

Nuortenilta 30.3.2022 klo 18‐20

Päiväkerho 31.3.2022 klo 9‐11

Laulusiskot& Veisuuveljet 31.3.2022 klo 18‐20

Muskari 1.4.2022 klo 10‐12

Sanajumalanpalvelus 3.4.2022 klo 10

Päiväkerho 5.4.2022 klo 9‐11

Varkki‐kerho Haavissa 5.4.2022 klo 14.30‐16

Perhekerho 6.4.2022 klo 10‐12

Nuortenilta 6.4.2022 klo 18‐20 

DIAKONIATYÖN
MAALISKUU

Kultaisen iän kerhot seurakunta‐
salissa torstaisin 11.30‐13.30:
10.3. ja 24.3.
Ypäjänkylän diakoniapiiri torstai‐
na 3.3. kello 12.00 seuraintalon 
takkatuvalla
Diakonia/ musiikkipiiri seurakun‐
tatalolla 15.3. kello 13.00 (muka‐
na Kaija‐kan ori).
Päivystykset:
Keskiviikkoisin kello 14‐15
Perjantaisin kello 14‐15
Muuna aikana sovitus .
Koronarajoitukset voivat muu aa 

lanne a, mu a näillä  edoilla 
aloi elemme kevätkau a. Lämpi‐
mäs  tervetuloa mukaan!
Katriina Laiho, diakoniatyöntekijä
katriina.laiho@evl.fi tai 040‐
5536362

LAPSILLE
Päiväkerhot tu uun tapaan 

istaisin ja torstaisin kello 9‐11.
Lisä etoja lastenohjaaja Katrii‐
na Laiholta: 040‐5536362 / 
katriina.laiho@evl.fi

SEPPELEEN
LASKU

13.3.2022 sunnuntaina messun 
jälkeen vietämme talvisodan 
pää ymisen muistopäivää ja 

laskemme seppeleen 
sankarivainajien 

muistomerkille. Yhteistyössä 
Ypäjän kunta ja Ypäjän 

seurakunta
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TIEDOKSI
Kirkkoherra Pen  Lehto on virkavapaalla 31.3.2022 as . Hänen sijaisenaan vs. 

kirkkoherrana toimii Kukka‐Maaria Salmiovirta. Hänet tavoi aa puh. 040 804 9251.

Sakastin ikkunasta

Kuka nyt käyttöohjeita 
tarvitsisi?

Kukka Salmiovirta, vs. kirkkoherra

Melkein jokainen meistä on var‐
masti joskus ostanut itselleen 

jonkinmoisen työkoneen, kodinkoneen 
tai osissa toimitetun huonekalun. Huo‐
nekalua kasatessa aluksi ehkä jaksaa 
seurata ohjeita, mutta loppupuolella ote 
helposti  herpaantuu.  Miljoonannen 
ruuvin  kohdalla  ei  ihan  tarkasti  tule 
katsottua missä järjestyksessä kunkin 
kohdan operoi. Entä se uusi traktori, 
kiuas,  tietokone  tai puhelin. Moniko 
lukee käyttöohjeet alusta loppuun? 
Saattaa olla, että huomaat huoneka‐

lun kasattuasi, että jossain kohtaa meni 
väärin ja joudut purkamaan. Tai trakto‐
ristasi löytyykin vuoden päästä toimin‐
to, jota et tiennyt olevan olemassakaan. 
Suurin osa meistä ei edes tiedä tietoko‐
neensa todellista toimintakapasiteettia. 
Kaikki olemassa olevat laitteiden toi‐
minnot ja moni ongelma olisivat rat‐
kenneet  huolellisella  tutustumisella 
käyttöohjeeseen. Mutta kuka sellaista 
tarvitsee? Helpointa on mennä kokeile‐
malla. 

Jos kuitenkin haluat hankintasi toi‐mivan moitteettomasti,  turvalli‐
sesti ja parhaalla mahdollisella tavalla, 
tulee ne huoltaa, kasata, asentaa ja hoi‐
taa oikein. Sama pätee meihin ihmisiin. 
Ihmisen  kokonainen  käyttöopas  on 
olemassa!  Siinä  on  pienintä  piirtoa 
myöten kerrottuna kuinka me ihmiset 
toimisimme parhaalla mahdollisella ta‐
valla ja kuinka voimme tuottaa itsel‐

lemme ja ympärillemme hyvää oloa ja 
rakkautta. 
Koska tuo käyttöohje on kovin ko‐

vin yksityiskohtainen ja pureutuu jo‐
kaiseen elämän osaalueeseen, on ollut 
tarpeen tehdä tiivistys, nk. pikaopas. 
Pikaoppaan teksti kuuluu näin: Kaikki, 
minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, 
tehkää te heille. Mat.7:12. Yksinkertai‐
nen ja kaikenkattava ohje. Tätä nou‐
dattaen ihminen tulee kunnioittaneeksi 
lähellä oleviaan sekä rakentaa ympäril‐
leen rauhaa. 
Kuitenkin pelkällä pikaoppaalla jää 

suuri osa ihmisen ”toiminnoista” ja ka‐
pasiteetista käyttämättä. Syventyminen 
on paikallaan. Pikaoppaasta seuraava 
tärkeä  tiivistelmä  löytyy  jaoteltuna 
kymmeneen  lyhyempään  ohjeeseen. 
Kyllä,  juuri  niihin  kymmeneen  käs‐
kyyn. Uskallan lyödä vetoa, että jos me 
kaikki  sitouduttaisiin  noudattamaan 
kymmentä käskyä kokeiluluontoisesti 
vaikka  seuraavan  vuoden  ajan,  niin 
saattaisipa ympärillemme virrata posi‐

tiivista iloa joka kulmalle. Haaste si‐
nulle siis! Jos et muista miten ne meni‐
vätkään, niin löydät ne helposti https://
katekismus.fi/10kaskya/10kaskya.html

Pikaoppaalla ja tiivistelmällä pää‐sisi  jo  todella  pitkälle  rauhan, 
kunnioituksen ja rakkaudellisen yhteis‐
kunnan  toteutumisessa. Mutta koska 
me  ihmiset  olemme  usein Minä  itse 
tyyppejä  ja  luulemme  osaavamme, 
tietävämme ja hallitsevamme kaiken 
maan  ja  taivaan väliltä,  jää  tuo opas 
helposti lukematta. Silloin lähtee liik‐
keelle vikailmoitusta, rikkoutumisia ja 
heikosti kasattuja laitteita. Joku meni 
pieleen. Onneksi meillä on Pyhä ja pit‐
kämielinen  Jumala  –  huoltopiste. 
Saamme armon ja perään neuvon “Me‐
ne, äläkä enää syntiä tee”. Se on hel‐
pompaa kun tutustumme käyttöohjee‐
seen – Pyhään Raamattuun. Haastan 
sinua tutustumaan tänä keväänä käyt‐
töohjeeseesi!

""
JJooss  ssiittoouuttuuiissiimmmmee  nnoouuddaattttaammaaaann  kkyymmmmeennttää  kkäässkkyyää  kkookkeeiillu‐u‐
lluuoonnttooiisseessttii   vvuuooddeenn,,  yymmppäärriill lleemmmmee  vviirrttaaiissii   ppoossiitt ii iivviissttaa  ii llooaa  
jjookkaa  kkuullmmaallllee..
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Yhdistystoiminta
Eläkeliiton Ypäjän yhdistys
08.03   klo 11.00 Hallituksen kokous

08.03   klo 13.00 Kevätkokous

15.03   klo 13.00 Lukupiiri

25.03 pe klo 13.00 Tarinatupa

27.03  su  Ypäjän  yhdistyksen  40  V  juhla,  aloitamme  klo  10.00 
Jumalanpalveluksella jonka jälkeen Seurakuntakodille

05.04 Karonkkajuhla (ilmoi autuminen 25.3 mennessä) 

Kulttuuri Puomi ry
Vuokrataan kuohuviini‐  (120 kpl)  ja viinilaseja  (100 kpl) 10 €/
krt/lasityyppi. Lisä edot ja varaukset: 040 7010 563/Virve

Levän yksityistie
Tiehoitokunnan  kokous  17.3.2022  klo  18.00.  Paikka:  Veteraa‐
nitupa. Kokouksessa käsitellään v. 2020  ja v. 2021  linpäätök‐
set ja muut sääntöjen määräämät asiat. Maksuunpanolue elo 
nähtävänä  kokouksessa.  Osakkaat  tervetuloa.  Tiehoitokunnan 
hallitus.

Levän ja Kartanonkylän laidunalue
Levän ja Kartanonkylän yhteisen maa‐alueen RN:o 981 – 878 – 
1 – 0 osakkaiden kokous 17.3.2022 klo 18.30 Paikka Veteraani‐
tupa. Kokouksessa käsitellään v. 2020 ja v. 2021  linpäätökset. 
Valitaan  laidunalueen  asioiden  hoidosta  vastaava  asiamies. 
Koolle kutsuja Olavi Rassi, laidunalueen asiamies.

SPR Ypäjän osasto
Haavin  aamukahvit  avautuvat  torstaina  3.3.  Tapaamme  taas 
torstaisin Nuoriso la Haavissa (Varsanojan e 8) kello 9‐11.30.  
Tervetuloa jutustelemaan ja kahvi elemaan!

Lisä etoja  puh.  050  363  0508/Satu  Leppälah   tai  050  370 
6867/Eeva Mikkola

Ypäjän Demarit ry
Kevätkokous  ma  28.3.2022  klo  18  Kahvila  Myllytupa  (Ypäjän‐
kylän e 956). Asialistalla sääntömääräiset kevätkokousasiat eli 
mm.  linpäätöksen  vahvistaminen  ja  vastuuvapauden  myön‐
täminen.

Ypäjän Yllätys
Yhdistyksen  kevätkokous  sunnuntaina  13.3.2022  kello  10:00 
Pertunkaaren palloilusalissa. Käsitellään sääntöjen määräämät 
asiat.  Makkara‐  ja  kermamunkki‐kahvitarjoilu.  Kaikki  jäsenet 
paikalle pää ämään yhteisistä asioista! Hallitus

Ypäjän Yllätys 80 vuo a ‐historiikkejä voi ostaa käteisellä Yllä‐
tys‐Bingon kahviosta sunnuntaisin kello 16:30‐18:00 sekä Ypä‐
jän  Osuuspankista  arkisin  kello  9:00‐12:00  hintaan  30,00 
euroa/kappale.  Historiikkejä  on  mahdollista  saada  myös  pos‐

tse. Tilaukset toimisto@ypajanyllatys.fi.

Pertunkaaren kuntosalin hinnasto jäsenille: Perusavain 30 €/1 
kk, 60 €/3 kk, 100 €/6 kk, 180 €/12 kk. Päiväavain: 25 €/1 kk, 
45 €/3 kk, 70 €/6 kk, 120 €/12 kk. Kymppiavain 40 €/10 krt.

Muille hintoihin  lisätään 20 €. Yhdistyksen  jäsenmaksu on 15 
€.  Avaintunnisteen  avainpan   on  50  €,  jonka  saa  takaisin 
avaimen  palaute uaan.  Perus‐  ja  kymppiavaimella  saa  käydä 
kellon ympäri, päiväavaimella klo 4:00‐14:00.

Liikuntavuorot

Liikuntavuoroja  Pertunkaaressa.  Osallistujia  ei  ole  vakuute u, 
suosi elemme  henkilökohtaisen  tapaturmavakuutuksen 

hankkimista.  Kausimaksut  laskutetaan  kolmannen  käyn ker‐
ran jälkeen ja ne on ilmoite u jäsenhintoina, muille kuin jäse‐
nille  hintoihin  lisätään  20,00  euroa.  Yhdistyksen  jäsenyys  on 
kaikille  avoin,  jäseneksi  voi  lii yä  vuoroilla  ja  jäsenmaksu  on 
15,00 euroa/kalenterivuosi.

Judo

Tanssi‐/peilisalissa  kaikenikäisille  18.1.‐10.5.  istaisin  kello 
18:00‐19:30. Kausimaksu 15,00 euroa. Ohjaajana Per  Helan‐
der.

Omatoimiharjoi elu 1

Omatoimista  lihaskunto‐,  liikkuvuus‐,  kestävyys‐,  toiminnallis‐
ta  tai  vastaavaa  harjoi elua  (ei  palloilupelejä)  palloilusalissa 
kaikenikäisille (alle 15‐vuo aat 15‐vuo a täy äneen seurassa) 
17.1.‐30.5. maanantaisin kello 17:15‐18:45. Kausimaksu 25,00 
euroa (2006 syntyneet ja nuoremmat 15,00 euroa). Vuorovas‐
taavana Johanna Sirviö ja Saara Suonpää.

Omatoimiharjoi elu 2

Omatoimista  lihaskunto‐,  liikkuvuus‐,  kestävyys‐,  toiminnallis‐
ta  tai  vastaavaa  harjoi elua  (ei  palloilupelejä)  palloilusalissa 
kaikenikäisille (alle 15‐vuo aat 15‐vuo a täy äneen seurassa) 
15.1.‐28.5. lauantaisin kello 9:00‐10:30. Kausimaksu 25,00 eu‐
roa  (2006  syntyneet  ja  nuoremmat  15,00  euroa).  Vuorovas‐
taavana Johanna Sirviö.

Pickleball

Palloilusalissa kaikenikäisille (alle 15‐vuo aat 15‐vuo a täy ä‐
neen  seurassa)  19.1.‐25.5.  keskiviikkoisin  kello  19:00‐20:00. 
Pickleball  on  mailapeli,  jota  pelataan  salibandypallon  kaltai‐
sella  pallolla.  Pelissä  yhdistyy  piirteitä  sulkapallosta,  tennik‐
sestä  ja  pöytätenniksestä.  Pelaajia  on  kaksi  tai  neljä. 
Kausimaksu 15,00 euroa. Vuorovastaavana Janne Jussila.

Sulkapallo 1

Omatoimista  sulkapallon  pelaamista  palloilusalissa  kaikenikäi‐
sille  (alle  15‐vuo aat  15‐vuo a  täy äneen  seurassa)  18.1.‐
31.5.  istaisin  kello  20:00‐21:30.  Kausimaksu  25,00  euroa 
(2006  syntyneet  ja  nuoremmat  15,00  euroa).  Vuorovastaava‐
na Timo Salmi.

Sulkapallo 2

Omatoimista  sulkapallon  pelaamista  palloilusalissa  kaikenikäi‐
sille  (alle  15‐vuo aat  15‐vuo a  täy äneen  seurassa)  20.1.‐
26.5.  torstaisin  kello  19:30‐21:00.  Kausimaksu  25,00  euroa 
(2006  syntyneet  ja  nuoremmat  15,00  euroa).  Vuorovastaava‐
na Turo Järvelä.

Aikuisten salibandy 1

Kuntoliikuntapohjaista  salibandyn  pelaamista  palloilusalissa 
2008 syntyneille  ja vanhemmille 17.1.‐30.5. maanantaisin kel‐
lo  19:30‐21:00.  Kausimaksu  25,00  euroa.  Vuorovastaavana 
Mikko Hokka.

Aikuisten salibandy 2

Kuntoliikuntapohjaista  salibandyn  pelaamista  palloilusalissa 
2008 syntyneille ja vanhemmille 19.1.‐25.5. keskiviikkoisin kel‐
lo  20:00‐21:30.  Kausimaksu  25,00  euroa.  Vuorovastaavana 
Mikko Hokka.
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Lasten salibandy

Kuntoliikuntapohjaisia  salibandyn  harjoituksia  ja  pelaamista 
palloilusalissa 2009‐2012 syntyneille 14.1.‐29.4. (vuoroa ei ole 
15.4.) perjantaisin kello 16:00‐17:30. Kausimaksu 40,00 euroa. 
Ohjaajana Eelis Männikkö.

Tenavien salibandy

Kuntoliikuntapohjaisia  salibandyn  harjoituksia  ja  pelaamista 
palloilusalissa 2013‐2015 syntyneille 12.1.‐27.4. keskiviikkoisin 
kello 17:00‐18:00. Kausimaksu 30,00 euroa. Ohjaajana Kasper 
Sivula.

Urheilukoulu

Perusominaisuuksien  kuten  nopeuden,  kimmoisuuden,  lihas‐
kunnon  ja  koordinaa on  kehi ämistä  pelien,  voimistelun  ja 
temppuratojen  avulla  palloilusalissa  2009‐2014  syntyneille 
12.1.‐20.4. keskiviikkoisin kello 16:00‐17:15. Kausimaksu 30,00 
euroa. Ohjaajana Laura Touru.

Tenavajumppis

Tanssi‐/peilisalissa  2015‐2017  syntyneille  10.1.‐25.4.  (vuoroa 
ei ole 18.4.) maanantaisin kello 16:30‐17:30. Tunneilla harjoi‐
tellaan  perusmotorisia  taitoja  sekä  kehonhallintaa  ja  ‐tunte‐
musta  ja  opitaan  sekä  koetaan  yhdessä  uusia  elämyksiä 
leikkien  ja  liikkeen  kau a.  Vuorolle  mahtuu  maksimissaan 
kymmenen  lasta,  ennakkoilmoi autumiset/lisä edot  liikunta‐
vastaava@ypajanyllatys.fi/050  355  9901.  Kausimaksu  30,00 
euroa. Ohjaajana Riikka Vuorentausta.

Aikuisten lentopallo (iltavuoro)

Kuntoliikuntapohjaista  lentopallon  pelaamista  palloilusalissa 
2008  syntyneille  ja  vanhemmille  18.1.‐26.4.  istaisin  kello 
18:30‐20:00. Kausimaksu 25,00 euroa. Vuorovastaavana Kalle 
Kähkönen.

Aikuisten lentopallo (päivävuoro)

Kuntoliikuntapohjaista  lentopallon  pelaamista  palloilusalissa 
2008 syntyneille ja vanhemmille 13.1.‐31.5.  istaisin ja torstai‐
sin  kello  10:30‐12:20.  Kausimaksu  25,00  euroa.  Vuorovastaa‐
vana Per  Helander.

D‐ikäisten lentopallo

Monipuolises   lentopallon  harjoi elua  ja  pelaamista  palloi‐
lusalissa 2008‐2010 syntyneille 4.1.‐21.4.  istaisin kello 16:30‐
18:00  ja  torstaisin  kello  17:30‐19:30.  Mahdollisuus  joukkue‐/
sarjatoimintaan.  Kausimaksu  harrastepelaajilta  45,00  euroa/
yksi kerta viikossa ja 55,00 euroa/kaksi kertaa viikossa ja jouk‐
kuepelaajilta (joukkuepelaajien tarvitsee olla  jäsen) 65,00 eu‐
roa. Valmentajana Mirka Kaunisto‐Vuorentausta.

E‐ikäisten lentopallo

Monipuolises   lentopallon  harjoi elua  ja  pelaamista  palloi‐
lusalissa 2011‐2012 syntyneille 4.1.‐21.4.  istaisin kello 17:30‐
19:00  ja  torstaisin  kello  16:30‐18:00.  Mahdollisuus  joukkue‐/
sarjatoimintaan.  Kausimaksu  harrastepelaajilta  35,00  euroa/
yksi kerta viikossa ja 50,00 euroa/kaksi kertaa viikossa ja jouk‐
kuepelaajilta (joukkuepelaajien tarvitsee olla  jäsen) 60,00 eu‐
roa.  Valmentajina  Vilma  Granlund  ja  Mirka 
Kaunisto‐Vuorentausta.

F‐ikäisten lentopallo

Monipuolises   lentopallon  harjoi elua  ja  pelaamista  palloi‐
lusalissa 2013‐2015 syntyneille 4.1.‐23.4.  istaisin ja torstaisin 
kello  16:30‐17:30.  Mahdollisuus  joukkue‐/sarjatoimintaan. 
Kausimaksu  harrastepelaajilta  25,00  euroa/yksi  kerta  viikossa 
ja 35,00 euroa/kaksi kertaa viikossa ja joukkuepelaajilta (jouk‐
kuepelaajien  tarvitsee  olla  jäsen)  45,00  euroa.  Valmentajina 
Aino Siren ja Mirka Kaunisto‐Vuorentausta.

Avoimet ovet
Keijo Leppänen

Avoimien ovien päivää vietettiin ystävänpäivänä 14.2. 
Veteraanituvalla. Eläkeliiton perinteiseen tapahtumaan 
osallistui tänä vuonna 40 henkeä. Maistuvat pullakahvit 
olivat emännät loihtineet tarjolle. Arpajaisten tuuria pääs‐
tiin kokeilemaan. Palkinnot siirtyivät arpajaispöydältä 
onnellisten voittajien mukaan.
Avoimiin oviin tutustui myös kunnanjohtaja Tatu Uju‐

la muiden kuntalaisten kanssa. Kunnanjohtaja jäi harkit‐
semaan liittymistä Eläkeliiton jäseneksi. Yhdistyksen jä‐
seneksi voi liittyä jo 15vuotiaana. Meitä jäseniä on tällä 
hetkellä 156 eli yli 10 % Ypäjän väestöstä. Siis mukaan 
vilkkaaseen toimintaan liittykää. Koronapandemian hel‐
littäessä  toimintamme jälleen piristyy. 40vuosijuhlaa 
vietämme 27.3. kirkossa ja seurakuntakodilla. Hyvää ke‐
vättä kaikille.
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Ypäjän seurakuntamestarina 1.12. 2021 aloittanut 
Markku Kullanmäki nauttii monipuolisesta työstään.

– Parasta oikeastaan on, että jokainen päivä on 
erilainen. Aamulla ei välttämättä osaa aavistaa mitä 
kaikkea päivän aikana tapahtuukaan ja millaisia 
työtehtäviä päivä tuo tullessaan. Se on oikeastaan aika 
mukavaa ja pitää minut valppaana, pohtii Kullanmäki

Kiinnostaisiko tulla Ypäjälle töihin?
Loppuvuonna Kullanmäki sai puhelun Ypäjän suunnalta. 

–Minulta kysyttiin kiinnostaisiko minua seurakuntamestarin 
työ Ypäjän seurakunnassa. Tänne tarvittiin silloin 
työntekijää, Kullanmäki kertoo. Hetken pohdin asiaa ja 
kysyin, että tulisinko sinne näytille. Olin juuri lopetellut yhtä 
kokousta ja ajelin sitten Ypäjän kautta kotiin. Sillä tiellä olen 
edelleen, naurahtaa Kullanmäki.

Kirkot tutuiksi jo aiemmalla uralla
Koulutusta ja työuraa Kullanmäeltä löytyy pitkät pätkät. 

–Nuorena mopoikäisenä suhistelin jo töihin puuverstaalle. 
Siellä olinkin todella pitkään töissä lähinnä kirvesmiehen 
hommissa. Matkan varrella tuli opiskeltua Turussa 
rakennustekniikkaa ja kirvesmiehen hommissa sitten 
uraani tosiaan jatkoin. Höyläämössä, jossa olin töissä, 
tehtiin paljon kirkkojen saneerauksiin tarvittavia puuosia. 
Ikkunanpokia ja muuta. Kirkkorakennukset tulivat jo silloin 
tutuiksi.

Oppisopimuksella seurakuntamestariksi
Vuonna 2019 Kullanmäki aloitti suntion 

oppisopimuskoulutuksen Marttilan seurakunnassa. 
- Koulutus toteutettiin Turun Kristillisellä opistolla. 

Muistelen että, koulutukseen osallistui 18 opiskelijaa, 
Kullanmäki miettii. Jatkoin sitten myöhemmin vielä 
esimieskoulutuksen opintoja. 

Ennen Ypäjälle tuloa Kullanmäki oli Martinkoskella 
seurakuntamestarina. Seurakuntamestarin työnkuva on 
hieman laajempi kuin suntion työnkuva. 
Seurakuntamestarin työalueeseen kuuluvat kiinteistöt ja 
joissain paikoin myös haudankaivuut. Sen lisäksi 
luonnollisesti myös kaikki jumalanpalveluksiin ja toimituksiin 
liittyvät valmistelut ja paljon päivän aikana eteen tulevia 
ratkaistavia asioita.

Mukana suruissa ja iloissa
Seurakuntamestari kohtaa ihmisiä työssään ilojen ja 

surujen keskellä. Usein me seurakuntamestarit ja suntiot 
olemme jostain syystä ihmisille helppoja lähestyä. Vuoden 
mittaan tulee paljon erilaisia keskusteluja surujen ja ilojen 
äärellä. Ja tässä ihan tutustuu ihmisiin. Vieläkin minulle 
soitellaan Martinkoskelta ja vaihdellaan kuulumisia 
seurakuntalaisten kanssa.

Työstään nauttiva seurakuntamestari
Kullanmäki miettii hetken kysymystä mieluisimmasta 

työtehtäväalueesta. Se monipuolisuus on tosi hienoa, 
mutta kyllä jumalanpalvelusten valmistelu menee ylitse 
muiden. Siinä on jotain todella arvokasta ja pyhää, pohtii 
Kullanmäki. Ilmiselvästi Kullanmäki on ihminen, joka nauttii 
työstään!

Markun työpäivä 
on usein yllätys
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YPÄJÄN KUNNAN KESÄTYÖT
Ypäjän kunta tarjoaa kesätyötä vuosina 2001−2006 syntyneille koululaisille, opiskelijoille ja muille työtä vailla oleville nuoril‐
le varhaiskasvatuksessa, kirjastossa, puhtaus‐ ja ruokapalveluissa sekä kunnan teknisellä toimella. Kesätyöpestin pituus on 
kaksi tai neljä viikkoa ja palkka on työehtosopimuksen mukainen. Etusijalla ovat nuoret, jotka eivät aiemmin ole olleet kun‐
nan kesätöissä. Työpaikan saamisen ehtona on,

• ettei nuori saa tai hänellä ei ole mahdollisuutta saada työvoimaministeriön työttömyyskorvausta tai muuta avustusta

• että nuori ei ole saanut kunnan tukemaa kesätyötä yritykseltä, yhteisöltä tai yksityiseltä henkilöltä.

Ypäjän kunta tarjoaa nuorille myös mahdollisuuden kehittää työelämävalmiuksiaan kuten oman osaamisen tunnistamista 
ja työhakemuksen laadintataitoja. Kesätyönhakijan tulee laatia avoin hakemus ja palauttaa se täytetyn hakulomakkeen 
kanssa. Puolet kesätöistä jaetaan hakemusten perusteella ja loput puolet kunnan kesätöistä arvotaan.

Avoimessa hakemuksessa katsotaan etenkin kesätyönhakijan motivaatiota ja perusteluita siihen, miksi kesätöitä hakee. 
Avoimessa hakemuksessa kannattaa esimerkiksi kertoa, mitä toivoisi kesätyökokemuksestaan saavan. Lisäksi kannattaa 
mainita, miten mahdollinen kesätyöpaikka tukisi omia tulevaisuuden suunnitelmia. Avoin hakemus palautetaan yhdessä ha‐
kulomakkeen kanssa.

Hakulomakkeen voi hakea Ypäjän kunnan internet‐sivuilta www.ypaja.fi tai kunnanviraston info‐pisteestä. Hakulomake ja 
avoin hakemus palautetaan kunnanvirastoon 14.4.2022 klo 15.00 mennessä. Osoite on Ypäjän kunta, Perttulantie 20, 32100 
Ypäjä. Hakuajan jälkeen palautettuja hakemuksia ei huomioida. Valituille kesätyöntekijöille ilmoitetaan henkilökohtaisesti 
huhtikuussa 2022.

Hei, sinä nuori reipas koululainen.
Pohditko mitä tekisit ensi kesänä?

Jos tykkäät tehdä töitä säällä kuin säällä ulko‐olosuhteissa ja 
jos et pelkää tar ua lapioon, haravaan tai ruohonleikkuriin, 

niin meillä voisi olla sinulle kesätöitä tarjolla.
Ypäjän seurakunta palkkaa kaksi nuorta kesätöihin kuukau‐
den mi aiseksi ajaksi. Toisen kesäkuuksi ja toisen heinäkuuk‐
si. Työaika on 6 tun a päivässä maanantaista perjantaihin. 

Työtehtävät ovat pääosin hautausmaalla tapahtuvaa puutar‐
han hoitoa sekä muita hautausmaatyöntekijöiden osoi amia 
työtehtäviä. Työssä menestyminen edelly ää sinulta ak ivis‐

ta ote a ja halua oppia uusia asioita.
Palkkaa maksamme kirkon työehtosopimuksen taulukon N32 

mukaises .
Laita hakemuksesi 31.3. mennessä sähköpos lla osoi ee‐

seen ypaja.srk@evl.fi tai kukka‐maaria.salmiovirta@evl.fi. Ot‐
sikoi sähköpos si ”kesätyöhakemus”. Kirkkoherra 

haasta elee hakijoita huh kuun aikana.

KUNNAN TUKI KESÄTYÖLLISTÄJILLE
Ypäjän kunta tukee yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä nuorten 
työllistämisessä kesän 2022 aikana. Tukea myönnetään yh‐
teensä 25:n ensimmäiseksi ilmoitetun nuoren työllistämi‐
seen hakemusten saapumisjärjestyksessä:

•  työnantaja,  joka  järjestää  työpaikkoja  vuosina 
2001−2006 syntyneille ypäjäläisille koululaisille ja opiskeli‐
joille tai muille työtä vailla oleville nuorille

•  50  %  palkkakustannuksista,  kuitenkin  enintään  300  € 
työllistettyä nuorta kohden

• työllistäminen toteutuu touko‐elokuun välisenä aikana

Lisäksi työllistämisen tulee täyttää seuraavat ehdot:

• Nuoren kotipaikan tulee olla Ypäjän kunta.

• Tuki on vaihtoehtoinen kunnan järjestämille työpaikoille, 
eli jos nuori on saanut työtä jostain kunnan toimipisteestä, 
hänen työllistämisestään ei makseta em. tukea.

• Avustusta ei makseta sellaisen nuoren työllistämisestä, 
jolla on mahdollisuus saada tai joka jo saa työvoimaminis‐
teriön työttömyyskorvausta tai muuta avustusta.

Työssäolojakson tulee olla vähintään yhden kuukauden pi‐
tuinen ja yhtäjaksoinen.

Tarjotun työn ja työehtojen tulee olla nuorista työntekijöis‐
tä annetun lain mukaisia.

Työnantaja huolehtii omalla kustannuksellaan tarvittavista 
vakuutuksista.

Tuki maksetaan työsuhteen päättymisen jälkeen työnanta‐
jan  pankkitilille  hyväksyttäviä  palkkatositteita  tai  niiden 
kopioita vastaan.

Työnantajan  tulee  ilmoittaa  kunnalle  nuoren  työllistämi‐
sestä internet‐sivuilta www.ypaja.fi tai kunnanviraston in‐
fo‐pisteestä saatavalla  lomakkeella  jo ennen työsuhteen 
alkamista viimeistään 31.5.2022 klo 15.00 mennessä sekä 
viivytyksittä työsuhteen päätyttyä. Ilmoituksen tekeminen 
on edellytyksenä avustuksen saamiselle.

Näin haet kesätöihin kunnalle
Kesätyöpaikan hakuohjeet pähkinänkuoressa:

• Täytä lomake selvällä käsialalla. Lomakkeita on saata‐
villa kunnan internet‐sivuilla www.ypaja.fi ja kunnanvi‐
raston info‐pisteellä.

• Laadi avoin hakemus ja täytä hakulomake.

• Allekirjoita lomake. Toimita hakulomake ja avoin ha‐
kemus Ypäjän kuntaan: Perttulantie 20, 32100 Ypäjä.

Postin palvelut jatkuvat Ypäjällä
Posti avasi Ypäjälle uuden postin. Postipalvelut löytyvät 

ravintola Murskan Paratiisista osoitteesta Perttulantie 5. 
Palvelupiste on avoinna maanantaista lauantaihin kello 10–
18 ja sunnuntaisin kello 12–18.
– Olemme iloisia, että Ypäjälle löytyi uusi kumppani. 

Kumppaniyrityksen hoitamassa postissa asiakas saa kaikki 
Postin palvelut saman katon alta ja se on auki viikon jokai‐
sena päivänä, kertoo Postin aluepäällikkö Mikko Similä.
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Kulttuuririntamalle 
olisi kiva saada uutta 

vipinää. Ja voi, saataisiinpa 
tänä vuonna järjestää Pertun 
Päivät.
Ypäjän uuden varhaiskas‐

vatussivistysjohtajan  Sini 
Liljan ajatukset laukkaavat 
muutaman kuukauden pääs‐
sä siintävissä asioissa. Seu‐
raavassa hetkessä hän palaa 
työpöydällä olevien akuut‐
tien asioiden ääreen.
Milloin seuraava palaveri 

on,  mitkä  asiat  piti  hoitaa 
viimeistään  tänään?  Oliko 
ensi  viikolla  sijaistarpeita? 
Millaiset  valmiudet  kirjas‐
tolla on avata omatoimitun‐
nit maaliskuussa ja milloin 
seuraava  hankekierros  oli‐
kaan, jotta kunnassa voidaan 
kehittää jotain uutta tänä tai 
ensi vuonna?
Johdonmukainen  etene‐

minen  asiasta  toiseen  on 
harvoin viranhoidossa mah‐
dollista, mutta haastattelussa 
se onnistuu. Aloitetaan siis 
tontilta,  johon  kuuluvat 
kulttuuri, vapaaaika  ja  lii‐
kunta.
Mitä varhaiskasvatussi‐

vistysjohtaja Lilja tarkoittaa 
kulttuurielämän  piristämi‐
sellä? Mitä se voisi esimer‐
kiksi olla?
– No, ensin täytyy sanoa, 

että kulttuuriin on valitetta‐
van  vähän  työaikaa.  Kult‐
tuuritarjonnan kehittäminen 
vaatisi yhteistyön kehittelyä 
ja rahaakin. Ypäjällä on ke‐
hitetty liikuntaalueita kun‐
nan kokoon nähden todella 
paljon, ja ne varmasti kiin‐
nostavat  kuntalaisia,  sillä 
kaikilla on mahdollisuus nii‐
den  käyttöön.  Toivon,  että 
kulttuuripuoleenkin  saatai‐
siin samalla tavalla eloa.
Vapaaaikatoimen kehit‐

täminen on Liljalle uutta, sa‐
moin kirjaston, jossa puhal‐
tavat muutoksen tuulet. 
Ypäjällä  otetaan  pian 

käyttöön  omatoimitunnit, 
joiden aikana asiakas pääsee 
kirjastoon tunnusluvulla va‐
rustetulla  kirjastokortillaan 
joka päivä auki kello 7–21. 
Erikoiskirjastovirkailijan 
työtunteja painotetaan mah‐
dollisesti  enemmän  aamu‐
päiviin, mutta palvelun mää‐
rä ei vähene.

Koulumaailman  filo‐
sofian maisteri Lilja 

tuntee hyvin. Hän on työs‐
kennellyt Kuhalan koulussa 
sekä Espoossa erityisopetta‐
jana.
Oppilaiden tuen tarve on 

kasvanut  koronan  myötä 
selvästi.  Korona  koskettaa 

niitä, joilla oli vaikeuksia jo 
ennen  pandemian  alkua 
mutta myös niitä, jotka ovat 
suoriutuneet  opinnoissaan 
hyvin.
– Oppilaita on ollut pal‐

jon pois. Tietyt asiat täytyy 
olla  hallussa  vuosiluokan 
jälkeen,  ja  siinä  opettajilla 
on  ollut  iso  työ,  mikä  on 
varmasti kuormittanut.
Henkilöstön laajemmilta 

poissaoloilta on onneksi väl‐

tytty,  ja  koulunkäynninoh‐
jaajiin on satsattu.
Varhaiskasvatuksen puo‐

lella  henkilöstömäärää  ol‐
laan kasvattamassa yhdellä 
kiertävän lastenhoitajan toi‐
mella.
– Ryhmissä voi olla eri‐

laisia haasteita, joihin tarvi‐

taan apukäsiä, tai sitten voi 
olla tarvetta perhepäivähoi‐
don varahoidolle. Juuri täl‐
laista liikkuvaa resurssia tar‐
vitaan,  Lilja  iloitsee  vaki 
naisen paikan perustamises‐
ta.

Koossa on yhden kä‐
den sormilla  lasket‐

tava  määrä  otsikoita:  var‐
haiskasvatus,  perusopetus, 
kirjasto, liikunta ja kulttuuri. 

SSiinnii  lluuppaaaa  hhooiittaaaa isoa tonttiaan pitkään
Katriina Reijonen

Sini Lilja
• 35‐vuo as.

• Asuu Forssassa.
• Koulutukseltaan FM, 

biologian ja maan eteen 
aineenope aja, 

erityisope aja ja rehtori.
• Vastaa Ypäjällä sivistys‐, 
varhaiskasvatus‐, kirjasto‐, 

nuoriso‐ ja vapaa‐
aikatoimesta.

Sini Lilja aloitti keväällä 
Ypäjän kunnan 
varhaiskasvatus
sivistysjohtajana. KUVA: 
Katriina Reijonen

""
TTyyöönn  llaaaajjuuuuss  eeii   oollee  yylllläättttäännyytt,,   mmuuttttaa  vväälliill llää  
ttuunnttuuuu,,  eettttää  vvuuoorrookkaauuddeessssaa  oonn  llii iiaann  vväähhäänn  
ttuunntteejjaa..
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Kaikki  vastuualueet  taitaa 
olla siten käyty läpi?
– Nuorisotoimi vielä, Lil‐

ja huomauttaa.
Tosiaan,  eiväthän  Liljan 

työt vielä  tähän  lopu. Mitä 
kuuluu  Ypäjän  nuorisolle, 
entä nuorisotoimeen?
Ristiriitaista,  Lilja  aloit‐

taa.
– Emme saaneet avilta ra‐

haa toiseen nuorisotyönteki‐
jään.  Se  on  yksi  aika  iso 
miinus omasta näkökulmas‐
tani,  todella  harmillinen 
asia. Tietysti meillä on edel‐
leen yksi oikein hyvä työn‐
tekijä, mutta hän hoitaa aika 
isoa palettia. Jos etsivä nuo‐
risotyöntekijä  teki  paljon 
kahdenkeskistä työtä nuor‐

ten  kanssa,  nyt  se  kaikki 
siirtyy yhden tehtäväksi.
Aluehallintovirastolta 

saatu kielteinen rahoituspää‐
tös  on  johtanut  nuorisotila 
Haavin  aukioloaikojen  su‐
pistamiseen.
– Se harmittaa. Nuoriso‐

työhön panostus on niin tär‐
keää.

Kaikesta päätellen Lil‐
ja  on  ottanut  hoi‐

taakseen laajan tehtäväken‐
tän. Hänen edeltäjänsä tosin 
ovat hoitaneet jopa rehtorin 
virkaa kaiken muun ohessa. 
Liljalla ei ole opetusvelvol‐
lisuutta,  mutta  tarvittaessa 
hänet saattaa löytää kentältä 
sijaistamassa poissaoloja.

Viran pirstaleisuudessa on 
omat haasteensa, mutta Lilja 
ei näe niitä päihittämättömi‐
nä.
– Työn laajuus ei ole yl‐

lättänyt, mutta välillä tuntuu, 
että vuorokaudessa on liian 
vähän  tunteja,  että  kaiken 
saa hoidettua.
Kuin sopimuksesta Liljan 

sähköposti ja puhelin anta‐
vat muutaman hanakan ääni‐
merkin vastaanotetusta vies‐
tistä.
Tehtäviä tulvii joka suun‐

nasta. Hänen edeltäjänsä jät‐
ti  virkansa  muutama  kuu‐
kausi  sitten,  joten  sellaista 
opastajaa  ei  ole,  jolle  työn 
moninaisuus olisi tuttua.
Kiireisten  ensimmäisten 

viikkojen  jälkeenkin  Sini 
Lilja toivoo tulevansa kunta‐
laisille tutuksi ystävällisenä 
ja aikaansaavana viranhalti‐
jana, johon on helppo ottaa 
yhteys mieltä askarruttavissa 
asioissa  tai  kutkuttavissa 
ideoissa.
Eikä Lilja ole tullut vain 

hankkiakseen  ansioluette‐
loonsa merkinnän hallinto‐
tehtävistä. Se on pääteltävis‐
sä vastauksesta, jonka Lilja 
tarjoilee uteluun, miten pit‐
kään hän meinaa virassaan 
viihtyä.
– Kuinkohan kauan Vai‐

nion Heikki mahtoi olla, Lil‐
ja näpäyttää vastakysymyk‐
sen  ja  virnistää  maskinsa 
takaa.

2/2022

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
voimassa toistaiseksi. 

seuraa ilmoituksia 
Facebookissa ja 

kirjaston nettisivuilla

ma klo 13 – 19

 klo 13 – 19

ke klo 10 – 16

to klo 13 – 19

pe klo 13 – 16

lauantaisin sulje u

aa oaukiolo klo 11 – 14
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Miten meni niin kuin omasta mielestä?
Markku Leppälahti, Keskustan Ypäjän kuntayhdistyksen pj.

Historialliset hyvinvointialuevaalit on takana ja loputkin maa‐
kunnalliset luottamushenkilöpaikat täyttyvät kevään mittaan. 
Luottamushenkilöpaikkoja on toivottavasti tulossa niihinkin 
kuntiin, missä varsinaista aluevaltuutettua ei ole. Suosiota 
saanut lautakuntamalli mahdollistaisi demokratian laajentu‐
misen maakunnan kaikkiin kuntiin. Lakiin olisi tullutkin sisäl‐
lyttää kunnalliset kiintiöt. Näin itsekin olisin päässyt 
äänimäärälläni edustamaan Ypäjää.

Liian moni seutumme kunta jäi ilman edustajaansa alueval‐
tuustoon. Seuraavissa vaaleissa kunnissa löytyy varmaan 
enemmän itsekkyyttä äänestää oman kunnan ehdokasta. 
Keskustassa satsattiin yhteisen potin kasvattamiseen, mikä 
jakoi ehdokkaiden ääniä kunnissa. Näin meilläkin Ypäjällä. Itse 
jäin yhden äänen päähän varavaltuutetun paikasta. Edustan 
kuitenkin Ypäjää  keskustan aluevaltuustoryhmässä. Kokouk‐
sia on pidetty ja tulevaan on varauduttu. Ryhmän jäsenet 
ovat minulle tuttuja ja maakunnallisissa kiemuroissa olen ol‐
lut mukana jo vuosikymmenet. 

Seudullamme soteuudistus tehtiin jo 2014. Toivottavasti  uu‐
dessa maakunnallisessa kokoonpanossa tärkeät palvelut pys‐
tytään pitämään lähellä kuntalaista. Organisaation laajetessa 
lievealuilla palvelut ovat vaarassa. Siitä syystä 20 vuotta sit‐
ten otimme sairaalan itsellemme takaisin sairaanhoitopiiriltä. 
Nytkin pitää huolehtia, että seudulla on toimiva kokonaisuus 
omalla toimintavastuulla. Uudistus pitää toteuttaa asukas‐ ja 
asiakaslähtöisesti.

Muutosten myötä edunvalvonnasta on huolehdittava. Kun‐
tien pitää löytää uusi rooli ja keinot huolehtia omistaan. Maa‐
kunnan liitostakin tullee asiantuntijaorganisaatio alueiden ja 
kuntien oheen, aika näyttää.

Me Ypäjän keskustan aluevaaliehdokkaat Hannele, Matti ja 
minä kiitämme saamastamme kannatuksesta. Äänimäärä vel‐
voittaa meitä olemaan valppaina muutosten myllerryksessä.

ASUNNONHAKIJAN OPAS
1. Täytä asuntohakemus. Hakemus löytyy Ypäjän 

kunnan nettisivuilta (Palvelut » Lomakkeet » Asuntoha-
kemus), kunnantalolta infopisteeltä tai teknisestä toi-
mistosta.

2. Toimita tarvittavat liitteet, viimeinen vahvistettu 
verotodistus, tiedot tuloista (palkkatodistus, kelan to-
distukset tuloista tai eläkkeestä)

3. Ota yhteyttä teknisen toimiston toimistosihteeriin 
Riina Vuoriseen 040 414 2521.

4. Kun vuokrasopimus on tehty, kunta edellyttää 
kahden kuukauden takuuvuokraa. Jos et saa sitä itse 
maksettua, tee hakemus Kelaan, josta he takaavat 
vuokranvakuuden. Jos maksat itse takuuvuokran tulee 
sinun mennä vuokrasopimuksen kanssa omaan pank-
kiin avaamaan vuokranvakuustili, jonka jälkeen saat 
pankistasi panttaussitoumuksen, joka tulee toimittaa 
toimistosihteerille. Avaimet asuntoosi saat, kun takuu-
vuokra on suoritettu.

5. Kun vuokrasopimus on tehty, voit heti hoitaa osoit-
teenmuutoksen postiin ja maistraattiin sekä sähköso-
pimuksen ja kotivakuutuksen.

6. Ota selvää, miten edellisen asunnon irtisanomisen 
kanssa menetellään.

O
ta talteen

!


