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Ypäjän kunta järjestää kaikille avointa palveluliikennettä. 
Lisätietoja: www.ypaja.fi. Hakusana: Liikennepalvelut

ASIOINTIMATKA 
FORSSAAN

torstaina 13.10.2022
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. 040 848 1755

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

8/2022

ILMOITUSTEN JÄTTÖPÄIVÄ

Seuraava Ypäjäläinen ilmestyy 

2.11.2022. Lehteen tarkoite u 

aineisto on lähete ävä 

sähköpos tse osoi eeseen 

ypajalainen@ypaja.fi viimeistään 

maanantaina 24.10.2022 klo 15. 

Nro 10/2022 ilmestyy 

30.11.2022.

""
VVooiinn   kkookkeemmuukksseessttaa   

ssuuoossiitteellllaa   vviieerraaiilluuaa   YYppääjjäänn   
kkuunnnnaann   uuppeeiissssaa   mmeettssiissssää..   
MMeettssäänn   rraauuhhaa   vviirrkkiissttääää   

vvaarrssiinnkkiinn   nnääiinn   ssyyyyssiillmmooiill llaa..

Kutsunta-
kuulumisia

Tatu Ujula, kunnanjohtaja

YPÄJÄN
KIRJASTO

Hossin e 2, 32100 Ypäjä

Puh. 044‐4352006

ypajan.kirjasto@ypaja.fi

www.ypaja.fi 

www.louna.finna.fi

Kirjasto on myös 

Facebookissa ja Instagramissa 

@ypajankirjasto

OMATOIMIAIKA

ma‐su klo 7.00‐21.00

PALVELUAIKA

ma klo 13.00–19.00

‐to klo 10.00–16.00

pe klo 13.00–16.00

aa opäivinä 11.00–14.00

Omatoimikirjaston 
käy öoikeu a

voi hakea kirjastosta 
asiakaspalveluaikoina.

Minulla oli kunnia elo-syyskuun vaih-
teessa osallistua kutsuntoihin Ypä-

jän kunnan edustajana yhdessä kunnan-
hallituksen puheenjohtajan sekä 
nuorisotyöntekijän kanssa. Kuten edellise-
näkin vuonna, sain kunnian sanoa muuta-
man sanan kunnan edustajana kutsuntoi-
hin osallistuville nuorille.

Omissa sanoissani korostin paitsi 
puolustusvoimien merkitystä Suo-

melle, mutta myös kaikkea sitä, mitä kut-
suntavelvolliset itse tulevat varusmiespal-
veluksestaan samaan irti. Esimerkiksi voisi 
nostaa puolustusvoimien monipuolisen lii-
kuntakoulutuksen: liikuntakärpänen voi pu-
raista ja kun liikkumista jatkaa läpi elämän, 
säilyttää reserviläinen paremmin oman 
kenttäkelpoisuutensa. Lisäksi riski sairastua 
moneen vakavaan tautiin pienenee huo-
mattavasti.

Lisäksi puolustusvoimien koulutuksesta 
voi olla monipuolista hyötyä siviilielä-

mässä. Esimerkiksi armeijan harmaissa 
suoritettu kuorma-autokortti on kovaa va-
luuttaa työelämässä. Sekä puolustusvoi-
mat että tuleva reserviläinen hyötyvät mo-
lemmat tästä mahdollisuudesta.

Syksyllä on hyvä hetki lähteä ylös, ulos 
ja lenkille. Katsotaan, minkälainen 

marja- ja sienisato tänä vuonna kypsyy 
Ypäjän metsissä. Aina ei runsasta saalista 
tule, mutta saapahan ainakin liikuntaa 
puhtaassa ilmassa. Voin kokemuksesta 
suositella vierailua Ypäjän kunnan upeissa 
metsissä. Metsän rauha virkistää varsinkin 
näin syysilmoilla.

Mukavia syyspäiviä kaikille lehden lu-
kijoille!
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Yhdistystoiminta
Eläkeliiton Ypäjän yhdistys
01.10 la Tampereen tea eri, lähtö 09.30 seurakuntakodilta

04.10   klo 15.00‐17.00 Käsityökerho

06.10 to klo 11.30 Vanhusten viikon päiväjuhla srk‐kodilla

07.10 pe klo 14.00 Liikunnallinen päivä Pertunkaaressa sekä 
makkaran paistoa.

11.10   klo 11.30‐12.30 Hallituksen kokous

13.10   klo 13.00‐15.00 Kuukausitapaaminen, vieraana diako‐
ni Katriina Laiho

18.10   klo 13.00‐15.00 Lukupiiri

28.10 pe klo 13.00‐15.00 Tarinatupa

01.11   klo 15.00‐17.00 Käsityökerho

08.11   klo 11.30‐13.30 Hallituksen kokous

08.11   klo 13.00‐15.00 Lakisääteinen syyskokous

15.11   klo 13.00‐15.00 Lukupiiri

22.11   Retki Helsinkiin Eduskuntatalolle, Oodikirjastoon, Jo‐
hanneksen kirkkoon. Retken hinta 60,00 e sisältää: matkan, 
retkikohteet, ruoka, kahvi sekä opastuksen kohteissa. Lähtö 
srk‐kodilta klo 8.00 (vielä mahtuu mukaan). Ilmoi autumiset 
Sinikalle 0500 503640 14.11. mennessä. Maksut 15.11. men‐
nessä FI 55 5539 0240 0010 72

25.11 pe klo 13.00‐15.00 Tarinatupa

Hyrsynseudun kyläyhdistys
Sääntömääräinen syyskokous Veteraanituvalla 19.11. klo 15. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa! Hallitus

Kuusjoenkulman kyläyhdistys
La 29.10 klo 12:00 retki Eksyssuolle. Kokoontuminen Santa‐
saaren ladon p‐alueelle, Joenperän e 684, Loimaa. Kyläyhdis‐
tys tarjoaa makkaraa, muuten omat eväät mukaan. 
Edestakainen matka n. 2 km metsäpolkua. Tervetuloa!

SPR Ypäjän osasto
Kaikille avoimet Haavin aamut jatkuvat keskiviikkoisin Nuori‐
so la Haavissa (Varsanojan e 8) kello 9‐11.30.  Tule voileipä‐
kahveille mukavaan seuraan!

Syyskokous maanantaina 7.11. kello 19 Haavissa (hallitus kello 
18), sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu, tervetuloa! 

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

Ypäjän Kokoomus ry
Vuosikokous maanantaina 17.10.2022 klo 18 paikka Loimijoki 
Golf, Jaakkolan e 190, Ypäjä. Ruokatarjoilu. Yhdistyksen halli‐
tus kokoontuu klo 17.30. Tervetuloa!

Ypäjän Eteläinen Maamiesseura
La 15.10. Näy elymatka Helsingin Konemessuille. Sitovat il‐
moi autumiset 050 347 9045/Ma  Alanko.

Vuosikokous la 15.10.22 konenäy elyretken yhteydessä.

Ypäjän Maamiesseura ry
Syyskokous keskiviikkona 26.10.2022 klo 19.30 (he  Ape n 

laisuuden jälkeen) Ypäjänkylän Seuraintalolla. Käsitellään 
sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat. Johtokunta

Ypäjän Maamiesseurat
Kiinnostaisiko pakasteherneen viljely? Tule keskiviikkona 
26.10. klo 18.00  Ypäjänkylän Seuraintalolle. Ape n edustaja 
Ma  Per u saapuu paikalle kertomaan viljelystä ja sopimus‐
tuotannon ehdoista. Löytyisikö Ypäjän alueelta kiinnostusta, 
e ä saataisiin tänne uusi herneen viljelyn keski ymä?

Ypäjän Yllätys
Ajantasaiset liikuntavuorot löytyvät yhdistyksen verkkosivuilta 
www.ypajanyllatys.fi ja Facebookista.

Syksyinen tervehdys diakoniatyöstä
Katriina Laiho, diakonilastenohjaaja

Syksy on saapunut hiljalleen tän‐
ne Ypäjällekin. Lämpötila on pu‐

donnut  ja  pikkuhiljaa  syystuulet  ja 
pakkaset  pudottavat  lehdet  maahan. 
Voi olla, että joku tuntee olonsa alaku‐
loiseksi syksyn viileydessä ja harmau‐
dessa. Syksy on vuodenajoista toisaalta 
kaunein  ja  kevään  ohella  värikkäin. 
Lehdet  saavat  keltaisen,  punaisen  ja 
ruskean sävyjä. Hetken aikaa maassa 
on väriloistoa, mutta hyvin pian se kor‐
vautuu harmaudella. 
Syksy on myös luopumisen aikaa. 

Meidän on hyvästeltävä lämpö ja luon‐
non vihreys. Nyt me odotamme talvea, 
jos Luoja meille sellaisen suo. Tämäkin 
asia, kuten koko elämämme yleensäkin 
on Korkeimman käsissä ja siihen mei‐
dän on tyytyminen. Onneksi Luoja tie‐
tää kaiken tarpeellisen ja se on lohdul‐

lista.  Mikään  ei  jää  Jumalalta 
näkemättä. Hänen käsissään meillä on 
turva ja lepopaikka.

Syksyn myötä kuitenkin ovat ker‐
hot alkaneet ja sen myötä olem‐

me  saaneet mahdollisuuden  kohdata 
toinen toisemme. Se yhteys, jos mikä 
tuo arjen harmauteen iloa ja päiviin te‐
kemistä. On mukavaa kokoontua yh‐
teen, kuulla Jumalan sanaa, osallistua 
yhteiseen tekemiseen ja nähdä tuttuja, 
hymyileviä kasvoja. Tässä kaikessa me 
näemme Luojan luomistyön ja saamme 
joka päivä muistutuksen siitä, että me 
olemme armahdettuja ja rakastettuja. 
Sen kautta me saamme iloa syksyn pi‐
meyteen ja lämpöä kylmyyden keskel‐
le. Vaikka olisimme missä, Jumala ei 
meitä jätä.

”Hän levittää siipensä yllesi ja sinä 
olet turvassa niiden alla. Hän antaa en‐
keleilleen käskyn varjella sinua, missä 
ikinä kuljet.”
Tämän psalmin sanoin toivotan kai‐

kille siunausta ja varjelusta elämään!



TOIMINTAA LOKA‐MARRASKUUSSA

Tapahtuma Pvm Klo

Kultaisen iän kerho 6.10.2022 11.30

Laulusiskot 6.10.2022 18

Veisuuveljet 7.10.2022 15.30

Messu 9.10.2022 10

Ypäjänkylän diakoniapiiri 13.10.2022 12

Laulusiskot 13.10.2022 18

Veisuuveljet 14.10.2022 15.30

Messu 16.10.2022 10

Siionin Kannel 18.10.2022 18

Kultaisen iän kerho 20.10.2022 11.30

Yö‐kirkossa leiri 21.‐22.10.2022

Messu 23.10.2022 10

Palvelukeskushartaus 26.10.2022 13

4‐vuotiaiden synttärit 27.10.2022 16.30

Laulusiskot 27.10.2022 18

Veisuuveljet 28.10.2022 15.30

Senioreiden synttärit (70, 75, 80, 85) 29.10.2022 14

Erikoismessu, SLEY:n kirkkopyhä 30.10.2022 10

Kultaisen iän kerho 3.11.2022 11.30

Laulusiskot & Veisuuveljet 3.11.2022 18

Pyhäinpäivän jumalanpalvelus 5.11.2022 10

Jumalanpalvelus 6.11.2022 10

Viikoittain toistuvat tapahtumat:

Päiväkerho ti ja to 9‐11

Perhekerho ke 10‐12

Diakoniapäivystykset ke ja pe 14‐15

Nuortenilta ke 18‐20

Muskari pe 11‐11.30

DIAKONIATYÖN
SYKSY

Kultaisen iän kerho torstaisin klo 11.30‐
13.30:
6.10.2022
20.10.2022
Ypäjänkylän diakoniapiiri kLo 12.00 seu‐
raintalon takkatuvalla:
13.10.
Uutuutena pienpiiri keskiviikkoisin, 
seuraile kirkollisia.
Päivystykset:
Keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 14‐15.
Lämpimäs  tervetuloa mukaan!
Katriina Laiho, diakoniatyöntekijä

katriina.laiho@evl.fi tai 040‐5536362

LAPSILLE
Päiväkerho kaipailee lapsia. Kerhot ovat 

istaisin ja torstaisin kello 9‐11. 
Kerhoon voi tulla sinä vuonna, kun lapsi 
täy ää kolme vuo a.

Lisä etoja lastenohjaaja Katriina 
Laiholta, katriina.laiho@evl.fi tai 040‐
5536362

MUSIIKKITYÖ
Kan ori hakee uusia laulajia projek ‐
luontoiseen lauluryhmään. Myös yksin‐
laulajat saisivat kokeilla siipiään. Mikäli 
olet vähänkin laulutaitoinen, olet terve‐
tullut mukaan. Harjoi eluaika on mah‐
dollista sopia jokaisen kalenteriin 
käyväksi. 
Lasten‐ ja nuortenlauluryhmät odo a‐
vat myös laulajia. Nuorisonohjaajalle voi 
myös nuoriso ilmoitella asiasta.

Kan orin puh. 040‐1465274 / kaija.‐
saukkola@evl.fi
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Vieras mies tuli kylään
Kalle Leppälä, vs. kirkkoherra

Tampereen hiippakun‐
nan tuomiokapitulista 

tiedusteltiin kesän kuumim‐
pana lomaaikana, olisinko 
kiinnostunut  kirkkoherran 
viransijaisuudesta  Ypäjän 
seurakunnassa  syyskuun 
alusta vuoden loppuun asti. 
Pohdin asiaa pari päivää 

ja selvitin asioita viransijai‐
suuteen liittyen. Kävin aika 
monta puhelua. Juttelin ko‐
tona  puolisoni  kanssa. Lo‐
pulta annoin itselleni mah‐
dollisuuden  saada  koke 
musta esihenkilönä ja johta‐
jana toimimiseen sekä seu‐
rakunnalliseen  hallintotyö‐
hön.
Ypäjän  kunnasta  en  oi‐

keastaan  tiennyt  mitään 
muuta kuin hevoset  ja  että 
Ypäjä sijaitsee ”jossain Tur‐
kuun  päin  lähellä  Fors‐
saa”.   

Pappina olen työsken‐
nellyt kahdessa eteläi‐

sen Suomen kaupunkiseura‐
kunnassa:  Hyvinkään 
seurakunnassa lähes kolme 
vuotta  ja  viimeiset  kaksi‐
toista vuotta Riihimäen seu‐
rakunnassa.  Monipuolinen 
seurakunnallinen  perustyö 
kirkollisine toimituksineen, 
messuineen  ja  sielunhoito‐
keskusteluineen on tullut tu‐
tuksi vuosien varrella.
Vuosittain  olen  pitänyt 

kaksi  rippikouluryhmää  ja 
leiriä.  Riihimäellä  toimin 
vuosia nuorisotyössä, ja vii‐
me vuoden olen toiminut ai‐
kuis ja lähetystyön pappina. 
Olen profiloitunut Riksussa 

erilaisten seurakuntamatko‐
jen (mm. Taize, Wittenberg, 
Santiago  de  Compostela) 
järjestäjänä sekä monenlais‐
ten pyhiinvaellusten toteut‐
tajana. Pyhiinvaellukset tun‐
tuvat  olevan  tällä  hetkellä 
kovin suosittuja, ja ne vas‐
taavat 2020–luvun ihmisten 
hyvin monenlaiseen hengel‐
liseen etsintään.   

Olen toiminut nyt neli‐
sen  viikkoa  Ypäjän 

seurakunnassa. Uusi rooli ja 
siihen liittyvät monenlaiset 
vastuut ovat tuntuneet kiin‐

nostavalta ja opettavaiselta. 
Ypäjän kirkko on erityisesti 
sisältä todella kaunis. Kylä‐
tie on usein aika hiljainen. 
Tosin seurakuntatalolla saat‐
taa olla samaan aikaan koh‐
taamisia ja monenlaista elä‐
män kohinaa.
Suurimmaksi ristinkanta‐

miseksi koen viranhoidossa 
tällä hetkellä pitkän työmat‐
kan: matka kotipihasta Hy‐
vinkäältä  Ypäjälle  on  104 
km, eikä bensan hinta aiheu‐
ta  ilonkiljahduksia.  Osan 

töistäni  pystyn  hoitamaan 
etänä  kotoa  käsin.  Pitkien 
työpäivien välissä olen toisi‐
naan jäänyt Ypäjälle yöksi. 
Osana  työtä  suoritan  tällä 
hetkellä kirkon monivuotista 
työnohjaajakoulutusta, joten 
jatkuvan  kouluttautumisen 
olen kokenut pappisvuosieni 
aikana  tärkeäksi  ja  työtäni 
tukevaksi.

Isyys on tärkein kutsu‐mukseni  elämässä. 
Olen  neljän  ihanan  ja  eri
ikäisen  tytön  isä:  he  ovat 
elämäni  silmäterät.  Luon‐

nossa liikkuminen, kuntosa‐
litreenit ja pääkaupunkiseu‐
dun  teatterikatsomot  ovat 
keskeisiä voimanlähteitä sa‐
moin kuin ystävien tapaami‐
nen (jota tapahtuu liian har‐
voin!)
Syksy  seurakunnassa 

2022 vaikuttaa monenlaisel‐
ta.  Marraskuussa  on  sekä 
seurakuntavaalit  –  jolloin 
valitaan uusia luottamushen‐
kilöitä – että piispantarkas‐
tuksen aloitus Ypäjän seura‐
kunnassa.  Nämä  kaiken 

perustyön ohella työllistävät 
pitkin  syksyä. Toivon,  että 
mahdollisimman moni ypä‐
jäläinen tai siellä vieraileva 
voisi  kokea  seurakunnan 
turvalliseksi, jolla on matala 
kynnys. Lisäksi toivon, että 
uusien  avauksien  suhteen 
kuntalaiset itse aktivoituisi‐
vat esittämään ideoita yhtei‐
seksi hyväksi ja toistemme, 
sekä koko seurakunnan par‐
haaksi. 

Meillä kristityillä on 
hyvä  Jumala. 

Olemme armahdettuja ja hy‐
väksyttyjä, kun taivallamme 
Jumalan  avarassa  armossa 
lahjana saatua elämäämme. 
Mikään ei voi erottaa meitä 
Jumalan rakkaudesta, ja täs‐
tä maailman parhaasta sano‐
masta  saamme  kukin  am‐
mentaa  rohkaisua  itsel 
lemme ja välittää sitä toisil‐
lemme! Johdattakoon ja siu‐
natkoon kolmiyhteinen Ju‐
mala  Ypäjän  kunnan  ja 
seurakunnan, sekä kaikkien 
ypäjäläisten elämää tänäkin 
syksynä! 

""
PPyyhhiiiinnvvaaeelllluukksseett   ttuunnttuuvvaatt  oolleevvaann  ttäällllää  hheet‐t‐
kkeellllää  kkoovviinn  ssuuoossiitt ttuujjaa,,   jjaa  nnee  vvaassttaaaavvaatt  22002200
lluuvvuunn  iihhmmiisstteenn  hhyyvviinn  mmoonneennllaaiisseeeenn  hheennggeel‐l‐
lliisseeeenn  eettssiinnttäääänn..

Seurakuntavaalit
Keijo Leppänen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Marraskuun 20. päivä järjestetään 
seurakuntavaalit. Ennakkoäänestys on 
8.12.11.2022. Ypäjän seurakunnassa 
on  eletty  yli  20  vuotta  sopuvaalien 
merkeissä. Oli tänäkin vuonna sopu‐
vaalit lähellä. Seurakunnan väkiluvun 
laskiessa putosi valtuutettujen määrä 
yhteentoista. 13 ehdokasta ilmoittautui 
tämän vuoden vaaliin. 

Uusi valtuusto pääsee päättämään 
seurakuntamme taloudesta, viranhalti‐
joista  ja keskustelemaan siitä, miten 
seurakuntamme tulee toimimaan itse‐
näisenä, yhteistyössä lähiseurakuntien 
kanssa  tai  jopa yhdistettynä. Tämän 
päivän  seurakunta Ypäjällä  tarvitsee 
neuvottelutaitoa, yhteen hiileen puhal‐
tamista sekä tulevaisuuteen katsomista 

avoimin silmin ja korvin. Toivon että 
mahdollisimman moni seurakuntalai‐
nen käyttäisi äänioikeuttaan tulevissa 
seurakuntavaaleissa, ovathan tämän‐
kertaiset vaalit eräällä tavalla historial‐
liset. Pääsemmehän äänestämään eh‐
dolla  olevista  ehdokkaista  uuden 
kirkkovaltuuston.
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Jokiläänin kansalaisopiston 
uutuuskurssit Ypäjällä:

Laulaen ja leikkien lapsen kanssa, aloitus ke 26.10. 
klo 17. Kurssi on suunnattu perheen pienimmille ja 
vanhemmalle mukavaksi yhteiseksi ajanvietteeksi. 
Nautitaan musiikista kokonaisvaltaisesti: lauletaan 
vanhoja tuttuja, sekä tuoreempia lastenlauluja, leikitään ja 
tanssitaan! Suositusikä 05vuotiaille. 
Väreistä voimaa 10.–31.10.2022, Veteraanitupa
Arjen psykologiaa – Tunne vahvuutesi 7.–

21.11.2022 Veteraanitupa
Palautumista ja syvärentoutusta äänimaljojen kera 

18.11.–16.12.2022 Ypäjänkylän seuraintalo
Jouluisia kransseja kankaasta 18.–19.11.2022 Vanha 

pappila
Nojatuolimatka Japaniin – Kotona Suomessa ja Ja‐

panissa 4.2.2023 Ypäjän kunnanvirasto
Japanilaisia makuja lautasella 11.2.2023 Hevospitä‐

jän yhtenäiskoulu, Kartanon kotitalousluokka
Äitienpäiväbrunssi 7.5.2023 Hevospitäjän yhtenäis‐

koulu, Kartanon kotitalousluokka
Kurssitarjonta ja ilmoittautuminen verkossa Opistopal‐

velut.fi/jokilaani sekä puh. 044 792 8148.

Kansalaisopiston rehtori SiruLina 
Ollula ja tekstiilitöiden ohjaava 
opettaja Tiina Salmi toivottavat uu
det opiskelijat ja vanhat konkarit 
tervetulleiksi kursseille.

Ypäjän ikäihmisten Mölkkymestarit 
2022

Kilpasarja Naiset:
1. Pirkko Suvanto

2. Sirpa Salo 
Miehet:

1. Markku J. Honka
2. Erkki Suonpää
Istuen hei ävät:

1. Rauno Levander 
2. Kirs  Saaranen

3. Tuula Nieminen 
Seisten hei ävät:

1. Anja Sillanpää‐Heikkilä
2. Anja Christersson

3. Aino Karhu
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Sähkömarkkinatilanteesta tulevana 
talvikautena
Sallila Yhtiöt

Heippa kaikki ypäjäläiset
Elina de Jong, seurakunnan nuorisotyönohjaaja

Sallila Yhtiöiden asiak‐
kaat  ovat  ottaneet 

huolestuneina yhteyttä tule‐
van talven sähkömarkkinati‐
lanteesta  ja  mahdollisista 
sähkönjakelun  keskeytyk‐
sistä.
Sähkön  markkinahinnat 

ovat pitkään olleet korkeita 
ja tilanne on varsin huoles‐
tuttava  asiakkaille,  joiden 
määräaikainen  sähkön 
myyntisopimus päättyy syk‐
syn tai talven aikana tai joil‐
la ei ole ollenkaan määräai‐
kaista  sopimusta,  vaan 
toistaiseksi voimassa oleva 
sopimus.  Suurella  osalla 
asiakkaistamme on kuiten‐
kin määräaikainen sopimus, 
jonka ansiosta hinnat säily‐
vät vakaina.
Olkiluoto 3:n käynnisty‐

misellä on merkittävä vaiku‐
tus  niin  sähkön  hintoihin, 
kuin  sähkön  riittävyyteen. 
Tämän  hetken  tiedon  mu‐
kaan Olkiluoto  3:n  tilanne 
näyttää hyvältä ja käyttöön
otto  etenee  vakauttaen 
omalta osaltaan sähkömark‐
kinoita ja hintoja, vaikkakin 
käyttöönoton  aikataulu  on 
venynyt.  On  hyvä  myös 
huomioida,  että  sähkön 
myyntihinnan  nousu  koh‐
dentuu  kulutetun  energian 
kustannuksiin, ja siksi ener‐
gian järkevä käyttö ja sääs‐

tötoimet ovat tärkeitä. Suo‐
men hallituksen määräämän 
arvonlisäveroalennuksen 
osalta odotamme ohjeistusta 
ja toimimme niiden mukaan.

Eri medioista saadaan 
lukea  myös  sähkön 

riittävyydestä  tulevana  tal‐
vena.  Sallila  Sähkönsiirto 
Oy saa mahdollisessa sähkö‐
pulassa määräykset Fingri‐
diltä ja Työ ja elinkeinomi‐
nisteriöltä (TEM).
Sähköpulamenettely  on 

jaettu kolmiportaiseksi. En‐
simmäinen  on  "sähköpula 
mahdollinen",  jolloin  Fin
grid  varautuu  suojaamaan 
verkkoa omilla häiriöreser‐
veillään. "Sähköpulan riski 
suuri"  syntyy,  kun  Fingrid 
on joutunut ottamaan häiriö‐
reserviään käyttöön.
Mikäli  sähköpulatilan‐

teesta tulee todellinen, jake‐
luverkkoyhtiön velvollisuus 
on ohjata kuormitustaan hal‐
litusti alas ennalta tekemän‐
sä  suunnitelman  mukaan. 
Koko jakelualue ei ole säh‐
kötön,  vaan  sähkökatkot 
ovat kiertäviä.
Huomioitavaa  on  myös 

se, että sähkönjakelukeskey‐
tykset ovat viimesijaisia toi‐
mia, joihin ryhdytään. Aika‐
taulu  ilmoitusten osalta  on 
kuitenkin valitettavan lyhyt 

ja  erityisesti  säännöstelyn 
aloittamisen osalta on kyse 
enää minuuteista. Ennakko‐
varoituksista Sallila Sähkön‐
siirto  Oy  tiedottaa  kotisi‐
vuillaan ja mahdollisuuksien 
mukaan  sosiaalisessa  me‐
diassa.  Jos  sähkönjakelun 
keskeytyksiin  joudutaan, 
pyritään  sähkökatko  pitä‐
mään kerrallaan ja alueittain 
korkeintaan kahden  tunnin 
pituisena.

Sähköpulatilanteessa 
kannattaa  pysyä  rau‐

hallisena ja seurata tiedotus‐
ta. Sähköverkon keskeytys‐
tilanteen  voi  tarkistaa 
Sallilan  kotisivujen  kautta 
kohdasta  "Jakeluverkon  ti‐
la". Kartalle kirjataan tiedo‐
teteksti sähköpulatilanteesta. 
On hyvä huomata, että säh‐
köverkossa  saattaa  ilmetä 
myös normaaliaikana yllät‐
tävä vikatilanne, jonka kor‐
jaaminen kestää muutaman 
tunnin ja jonka aikana säh‐
könjakelu on keskeytynyt.
Sähkön  riittävyyden  ja 

korkeiden  sähkön  myynti‐
hintojen takia Sallila Yhtiöt 
on  päivittänyt  myös  ener‐
giansäästövinkkejä  kotisi‐
vullaan. Vinkkeihin kannat‐
taa  tutustua,  ne  löytyvät 
osoitteesta Sallilaenergia.fi » 
Energiansäästö.  Sivustolta 

pääsee  ohjautumaan  myös 
Motivan  sivustolle,  mistä 
energian säästövinkkejä löy‐
tyy lisää.
Sallila Energian verkko‐

sivuilta voi myös kirjautua 
Onlinepalveluun,  jonka 
kautta voi seurata omaa säh‐
könkulutustaan tarkemmin, 
jolloin  oma  säästötarve  on 
helpompi ymmärtää. Viime 
helmikuussa valtakunnalli‐
sesti käyttöönotettu Datahub 
tarjoaa myös mahdollisuu‐
den  oman  kulutuksen  seu‐
rantaan  paikkakunnasta  ja 
jakeluverkosta riippumatta. 
Datahubiin  voi  kirjautua 
pankkitunnuksilla osoittees‐
sa oma.datahub.fi.

Kulutusseurantamah‐
dollisuuden  lisäksi 

sähkölaskuja  on  helpompi 
hallita, jos laskutusväliä ly‐
hennetään. Sallilassa tavoit‐
teena  on  muuttaa  laskutus 
kuukauden  välein  tapahtu‐
vaksi  pääosalle  asiakkais‐
tamme loppuvuoden aikana.
Sallila  Yhtiöt  tiedottaa 

talven  aikana  asiakkaitaan 
sähkömarkkinatilanteesta 
pääsääntöisesti  kotisivujen 
ajankohtaisuutisissa.

Seurakunnassa  nuoriso‐  ja  perheiden 
kanssa tehtävä työ on alkanut melkein 
suunnitellusti. Enemmän oli kalenteris‐
sa merkintöjä, mutta kasvavan vatsan 
myötä  olen  joutunut  vähän  hidasta‐
maan  tahtia.  Joten,  jos  minua  ei  ole‐
kaan  näkynyt  niin  tiheästi  koulun 
välitunneilla tai muualla, ei syy ole mi‐
nun, vaan salamatkustajan.

Ilolla voin kuitenkin kertoa, että teke‐

mäni  työ  jatkuu  eikä  toiminta  seura‐
kunnassa  lakkaa.  Olemme  saaneet 
sijaisen,  joka  aloittaa  näillä  näkymin 
joulukuun  alussa.  Uskon,  että  osallis‐
tun  vauvan  kanssa  perhekerhoon  ja 
muskariin  osallistujan  roolissa,  joten 
siellä meitä voi keväällä nähdä.

Haikein ja onnellisin mielin jään äitiys‐
lomalle. Olemme erittäin onnekkaassa 
asemassa, kun meitä on siunattu jo toi‐

sella  pienellä  ihmeellä,  mutta  haikein 
mielin jään töistä pois. Nautin erityises‐
ti työstäni ja parasta on kohdata juuri 
teitä  ypäjäläisiä,  moikata  ja  vaihtaa 
kuulumisia.  Koen  kuuluvani  poruk‐
kaan, vaikka Loimaalla asunkin. :D

Taivaan Isän siunausta teille kaikille ja 
halataan kun tavataan!


