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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:

Pos  Oy

puh. 0100 5445

Ma–pe 8–18, La 9–16

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
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ILMOITUSTEN JÄTTÖPÄIVÄ

Seuraava Ypäjäläinen ilmestyy 

30.11.2022. Lehteen tarkoite u 

aineisto on lähete ävä 

sähköpos tse osoi eeseen 

ypajalainen@ypaja.fi viimeistään 

maanantaina 21.11.2022 klo 15. 

Nro 1/2023 ilmestyy 25.1.2023.

Muutokseen mukautumista 
Matti Alanko, kunnanhallituksen puheenjohtaja

Syksyisen sään muuttues‐
sa  on  kohta  aika  talvi‐

renkaiden vaihdolle ja kellojen 
siirrolle talviaikaan. On hyvä 
ennakoida ja varautua taas tu‐
levan talvikauden alkuun teh‐
den pieniä huolto ja korjaus‐
toimenpiteitä. Ne  helpottavat 

selviämään talven koettelemuksista. 

Kunnassa on työn alla ensi vuoden talousarvio ja ta‐
loussuunnitelma. Tämä muuttuu soten ja hyten tuo‐

mien muutosten myötä. Kunnan veroprosentista leikkaantuu 
12 %yksikköä valtiolle ja lisäksi aiemmin tulleet soten val‐
tionosuudet leikkaantuvat valtiolle. Nämä osuudet siirtyvät 
tulevan sotealueen rahoitukseen. Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämiseen voimme saada muutaman kymppitonnin val‐

tion osuutta. Tällä pitäisi sitten saada kustannettua hyvin‐
vointityötä Ypäjällä mm. työntekijöiden palkkakuluihin ym. 
Aika näyttää miten tässä sitten onnistutaan. Tämä työ on jo 
hyvässä alussa. 

Kunnan hallintosäännön päivittäminen ja muuttaminen 
ovat työn alla. Monet ennen kunnalle kuuluneet hal‐

linnolliset asiat, jotka siirtyvät nyt vuodenvaihteessa alue‐
hallinnolle, vaativat muutoksia kunnan hallintosääntöön. 
Hyte tuo myös erilaisia muutoksia tähän. Lisäksi tulee eri‐
laisia virka ja työjärjestelyjä. Näitä asioita tulee päätöksen‐
tekoon viranhaltioilta lautakunnille, kunnanhallitukselle ja 
kunnanvaltuustolle.  Samalla  siinä  kunnan  tehtäväkenttä 
muuttuu. Muutos on monesti mahdollisuus, kunhan se ei ole 
hallitsematonta.

Hyvää tulevaa marraskuuta.

Jätehuolto

Kompostoinnista ilmoitettava viranomaiselle

LoimiHämeen Jätehuolto

Uuden  jätelain  myötä 
elintarvikejätteelle tarkoitet‐
tu  kompostori  vaatii  1.1. 
2023  lähtien aina kompos‐
tointiilmoituksen  viran‐
omaiselle  eli  jätelautakun‐
nalle.  LoimiHämeen  Jä 
tehuolto  Oy:n  kotisivujen 
sähköisen lomakkeen kautta 
voi tehdä ilmoituksen jo nyt.
Ilmoitusvelvollisuus  on 

kiinteistökohtainen, eikä yk‐
sittäisen  huoneiston  kom‐

postointia tarvitse ilmoittaa, 
jos kiinteistöllä on muutoin 
järjestetty biojätteen erillis‐
keräys.
LHJ:n  mukaan  ajoissa 

tehty kompostointiilmoitus 
helpottaa  ruuhkaa  asiakas‐
palvelussa.
Erilliskeräämällä tai kom‐

postoimalla  biojätteet  on 
mahdollista  hakea  sekajät‐
teen tyhjennysvälille piden‐
nystä. Puutarhajätteen kom 

postoinnista ei tarvitse tehdä 
ilmoitusta.
Jätelakiuudistuksen myö‐

tä biojätteen keräysvelvoite 
laajenee kesällä 2024 kaik‐
kiin asuinkiinteistöihin, jot‐
ka  sijaitsevat  yli  10  000 
asukkaan keskustaajamissa. 
LoimiHämeen Jätehuollon 
alueella  tämä  tarkoittaa 
Forssasta  ja  Sastamalasta 
lähteviä keskustaalueita.
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""
YYppääjjäänn   vvaahhvvuuuuddeett   ppäääässe-e-
vväätt   ppaarrhhaaiitteenn   eessiiiinn ,,   kkuunn   
ppaaiikkkkaakkuunnnnaallllaa   vviieerraaiilleeee..   

OOnn   eerrii   aassiiaa   nnäähhddää   jjaa   kkookkeeaa   
kkuuiiiinn   ppeellkkäässttäääänn   lluukkeeaa   

ppaaiikkkkaakkuunnnnaassttaa..

Kuntamarkkinoin-
tia ypäjäläisittäin

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.

Kirjaston monitoimi la on 
luovute u toistaiseksi 

esikoulun käy öön.

Ypäjän kunta ja Ypäjän hevosopisto 
järjestivät tänä syksynä Suomessa 

ennennäkemättömän markkinointikam-
panjan. Kampanjan nimi oli ”Vuorokausi 
hevoselämää Ypäjällä”. Nimensä mukai-
sesti valitut henkilöt tutustuvat ypäjäläi-
seen hevosläheiseen elämänmenoon päi-
vän verran. Kohteina ovat niin Ypäjän 
monipuolinen tonttitarjonta kuin Hevos-
opiston tarjoamat upeat koulutus- ja har-
rastuspuitteet.

Olemme kunnassa jo pitkään tien-
neet, että Ypäjän vahvuudet pää-

sevät parhaiten esiin, kun paikkakunnalla 
vierailee. On eri asia nähdä ja kokea, kuin 
pelkästään lukea paikkakunnasta. Nyky-
maailmassa mainoksia tulvii television ja 
internetin välityksellä ja mainosvirtaan hel-
posti hukkuu. Päätimme tehdä asiat eri ta-
valla, jotta erotumme joukosta. Lopputulok-
sena oli 11 jätettyä hakemusta, josta 
voimme olla enemmän kuin tyytyväisiä.

Ypäjän ehdoton vahvuus on hevos-
harrastuksen ja muun elämän yh-

teensovittamisen helppoudessa. Moni ei 
halua rakentaa elämäänsä pelkän työn 
ehdoilla. Itse asiassa, etätyön yleistymisen 
myötä on yhä helpompaa asua siellä, mis-
sä juuri itse haluaa. Samalla on yhä tär-
keämpää, että rakkaiden harrastusten pa-

riin pääsee helposti. Itse asiassa koko elä-
mänsä voi Ypäjällä rakentaa hevosharras-
tuksen ympärille. Honkalan alueen tontille 
kelpaa rakentaa sekä talonsa että hevos-
tallin. Se jos mikä on hevosläheistä asumis-
ta.

Lämpöistä marraskuuta kaikille!

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

ASIOINTIMATKA 
FORSSAAN

torstaina 24.11.2022
& torstaina 8.12.2022

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

Ypäjän seurakunta juhlii monesta 
syystä sunnuntaina 27.11.

Ypäjän kirkko täy ää 120 vuo a ja seurakunta 130 vuo a 
ensimmäisenä adven sunnuntaina. Suomen evankelis‐
luterilaisen kirkon diakoniatyön 150 vuo a on esillä myös 
juhlapäivässä.
Pyhäpäivään sisältyy lisäksi piispantarkastuksen 
aloituspäivä, johon osallistuu hiippakuntamme Tampereen 
piispa Ma  Repo. Ensimmäisenä adven sunnuntaina 
moni haluaa tulla juhlistamaan perinteises  myös 
alkanu a joulunodotusta laulamalla hoosiannaa.
Juhlamessu alkaa klo 10.00. Messun jälkeen on 
seurakuntatalolla tarjolla kei olounas ja kakkukahvit, sekä 
juhlaohjelma, joka alkaa noin klo 12.45. Juhlaohjelma 
seurakuntatalolla kestää noin tunnin.
Olet lämpimäs  tervetullut mukaan yhteiseen 
juhlapäiväämme olitpa ypäjäläinen tai Ypäjästä 
kiinnostunut vieras!



TOIMINTAA LOKA‐MARRASKUUSSA

Tapahtuma Pvm Klo

Kultaisen iän kerho 3.11.2022 11.30

Laulusiskot ja Veisuuveljet 3.11.2022 18

Veisuuveljet 4.11.2022 15.30

Pyhäinpäivän messu ja Karjala‐seuran kahvitus5.11.2022 10

Sanajumalanpalvelus 6.11.2022 10

Isoskoulutus 6.11.2022 12

Ypäjänkylän diakoniapiiri 10.11.2022 12

Virsipiiri 10.11.2022 15

10v.‐synttärit 10.11.2022 17

Laulusiskot 10.11.2022 18

Messu 13.11.2022 10

Palvelukeskushartaus 16.11.2022 13

Kultaisen iän kerho 17.11.2022 11.30

Laulusiskot ja Veisuuveljet 17.11.2022 18

Rippikouluopetus 17.11.2022 18

Messu 20.11.2022 10

Seurakuntavaalien äänestyspäivä 20.11.2022 messun jälkeen

Siionin Kannel 22.11.2022 18

Virsipiiri 24.11.2022 15

Laulusiskot ja Veisuuveljet 24.11.2022 18

Juhlamessu 27.11.2022 10

Kultaisen iän kerho 1.12.2022 11.30

Laulusiskot 1.12.2022 18

Veisuuveljet 2.12.2022 15.30

Sanajumalanpalvelus 4.12.2022 10

Isoskoulutus 4.12.2022 12

Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus 6.12.2022 10

Ypäjänkylän diakoniapiiri 7.12.2022 12

Virsipiiri 8.12.2022 15

4v‐synttärit 9.12.2022 17

Messu 11.12.2022 10

Kauneimmat Joululaulut 11.12.2022 15

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
MARRASKUU

Kultaisen iän kerho parillisten viikkojen 
torstaisin klo 11.30‐13.30:
3.11.2022
17.11.2022
Ypäjänkylän diakoniapiiri klo 12.00 seu‐
raintalon takkatuvalla torstaina:
10.11.
Vanhusten pienryhmä seurakuntatalolla 
klo 12‐14:
23.11.
Päivystykset:
Keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 14‐15.
Ko käyn asioissa ota rohkeas  yhtey ä!
Siunausta elämääsi.
Katriina Laiho, diakoniatyöntekijä
katriina.laiho@evl.fi tai 040‐5536362

LAPSILLE
Päiväkerhoon voi ilmoi autua edelleen. 
Kerhot ovat  istaisin ja torstaisin kello 
9‐11. Kerhoon voi tulla sinä vuonna, kun 
lapsi täy ää kolme vuo a. 
Ilmoi autumislomakkeita on saatavilla 
seurakuntatalolta.
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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Sakastin ikkunasta

Mistä Partiomajalle 
tulevaisuus ja toivo?
Kalle Leppälä, vs. kirkkoherra

Parisen kuukautta Ypä‐
jän seurakuntaa luot‐

sanneena olen kuullut  jon‐
kin  verran  puhetta  ja 
keskustelua Jaakkolantiellä 
sijaitsevan  Partiomajan  ti‐
lanteesta.  Seurakunnan 
omistamana kiinteistönä sil‐
lä ei ole ollut juuri lainkaan 
– jos ollenkaan  käyttöä vii‐
me vuosien aikana.

Seurakunnan kiristyvän 
taloudellisen tilanteen 

ja  laskevan  jäsenkäyrän 
vuoksi on erityisen perustel‐
tua  pysähtyä  pohtimaan, 
miksi kustantaa ja säilyttää 
sellaista, jonka käyttöaste on 
lähes nolla? Kuukausien ja 
vuosien  vieriessä  kiinteis‐
tössä pyörivät normaaliin ta‐
paan  verot  ja  sähkölaskut, 
vaikka  se  olisi  tyhjillään. 
Onko Sinulla ehdotusta, mi‐
tä kotiseurakunnan kannat‐
taisi tai pitäisi tehdä Partio‐
majalle? 

Jumala loi meille ihmi‐sille  tunteet,  jotta  elä‐
mässämme  olisi  särmää. 
Partiomajaan liittyy monilla 

ypäjäläisillä varmasti erilai‐
sia ja monenlaisia muistoja 
neljän vuosikymmenen ajal‐
ta.  Voiko  tunteet  ja  niihin 
liittyvät muistot nousta es‐
teeksi  luopumiselle?  Ihmi‐
sen monenlaisuus tunteiden, 
järjen ja intuition kokonai‐
suudesta tekee asian tarkas‐
telusta kohtuullisen haasta‐

van:  luotammeko  järkeen 
vai  menemmekö  tunteet 
edellä  päättäessämme  Par‐
tiomajan  tulevaisuudesta, 
vai pitäisikö sittenkin luottaa 
intuitioon?  Rohkenen  esit‐
tää, että ”jotain tarttis tehrä” 
ja  mielellään  melko  pian. 

Voisiko kohta vaaleilla (en‐
nakkoäänestyspäivät  8.11
12.11  ja  vaalipäivä  20.11) 
valittavat seurakunnan uudet 
luottamushenkilöt ottaa toi‐
mikautensa avaukseksi alku‐
vuodesta asian käsittelyyn‐
sä?  Ennen  sitä  on  itse 
kunkin  hyvä  miettiä,  sekä 
kuulla ja kysyä tutuilta kun‐

talaisilta, mitä he ajattelevat 
kotiseurakunnan Partioma‐
jan tulevaisuudesta.

Partiomajan  tulevai‐
suutta  pohtiessa 

nousee mieleeni Saarnaajan 
kirjan  3.luvun  sanat  ”Aika 

on  purkaa,  aika  rakentaa. 
Aika  on  säilyttää,  ja  aika 
viskata  menemään.  Aika 
heitellä kiviä, ja aika ne ke‐
rätä.”  Partiomajan  tulevai‐
suus on kaikkien ypäjäläis‐
ten käsissä. Siksi rohkaisen 
asiasta  keskustelemaan  ja 
katselemaan  sitä  eri  näkö‐
kulmista, sekä ilmaisemaan 
oman kantansa. Hyvin tässä 
käy olipa lopullinen ratkaisu 
sitten mikä  tahansa! Se on 
kristityn  suhtautumistapa 
elämään, ja siten myös Par‐
tiomajan tulevaisuuteen. Lo‐
pullisen viisauden tähänkin 
asiaan antaa Jeesus Kristus 
kirkkomme päänä, joka sa‐
noo: ”Minä annan teille tu‐
levaisuuden ja toivon!” 

Valoa  pimeneviin  päi‐
viimme!

""
LLuuoottaammmmeekkoo  jjäärrkkeeeenn  vvaaii  mmeenneemmmmeekköö  ttuun‐n‐
tteeeett   ttaaii   iinnttuuiittiioo  eeddeellllää  ppäääättttääeessssäämmmmee  PPaarrttiio‐o‐
mmaajjaann  ttuulleevvaaiissuuuuddeessttaa??
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Talvikelit vaativat malttia ja kelin mukaisia renkaita
Rengasvalinnat puhuttavat autoilijoita talvirengaskau‐

den kynnyksellä. Kesärenkaat toimivat parhaiten alkusyk‐
syn vetisillä keleillä, mutta ensiliukkailla tarvitaan pohjois‐
maisiin talvikeleihin tarkoitettuja kitka tai nastarenkaita.
Talvirengaspakko muuttui keliperusteiseksi tieliikenne‐

lain uudistuksen myötä. Kesäkuussa 2020 voimaan tulleen 
tieliikennelain mukaan talvirenkaita on käytettävä 1.11.–
31.3., jos sää tai keli sitä edellyttää. Nastarenkaita saa käyt‐
tää kelin vaatiessa muulloinkin. Nastattomien talvirenkai‐
den eli kitkarenkaiden käyttöä ei rajoiteta, joten ne voi 
vaihtaa alle hyvissä ajoin ennen liukkaita kelejä.
Talvirengasmääräykset uudistettiin vastaamaan parem‐

min Suomen vaihtelevia keliolosuhteita. Lakiuudistuksen 
arvioitiin lisäävän kitkarenkaiden talvikäyttöä ja vähentä‐
vän nastarenkaiden tarpeetonta käyttöä, tiestön kulumista, 
ympäristöpäästöjä ja liikennemelua.

Rengasvalinnat tehdään yleensä yksilöllisten tarpeiden 
ja arvostusten pohjalta, mutta niiden yhteiskunnalliset vai‐
kutukset koskettavat kaikkia. Rengasvalinnat vaikuttavat 
myös ilmanlaatuun. Kansallisessa ilmansuojeluohjelmassa 
viitataan nastarenkaiden käyttörajoitusten selvittämiseen 
tietyillä alueilla.
Nastarenkaat ovat myös yllättäen yliedustettuna henki‐

löautolla aiheutetuissa talvikauden kuolonkolareissa. Vii‐
meisen 10 vuoden aikana kitkarenkaiden osuus talvikau‐
della tapahtuneissa talvikelionnettomuuksissa on ollut vain 
6 prosenttia. Samaan aikaan niiden osuus talviliikenteessä 
on noussut 12:sta lähes 20 prosenttiin.
Asiantuntijaarvioiden mukaan kitkarenkaille myönteis‐

tä kehitystä selittävät etenkin erot henkilöautojen iässä ja 
turvatekniikassa sekä kuljettajien ajotavassa.
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Joulunavausiltana tapahtuu
Vanhan pappilan teks ilityön  loissa avoimet 

ovet 
torstaina 24.11.2022 klo 18‐20

Tule tutustumaan, mitä teks ilitöissä tapahtuu.
Tervetuloa!
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Kierrätysvinkki

Yksikään ruoka ei kuulu roskiin
LoimiHämeen Jätehuolto

”Heinillä härkien kaukalon nukkuu 
uhri puhtahin…”
Katriina Laiho, diakonilastenohjaaja

Joku teistä rakkaista seurakuntalai‐sista saattaa tässä kohtaa miettiä, 
miten  ajoissa diakoni  oikein  aloittaa 
joulun vieton. Totuus on se, että pikku‐
hiljaa sitä aletaan täällä ”kulissien ta‐
kana” valmistella.
Syy otsikkoon on kuitenkin täysin 

toisenlainen. Huomasin taannoin soh‐
valla istuessani, että kotiini on jäänyt 
esille  useampikin  seimi,  vaikka  jou‐
luun on vielä aikaa tai pitäisikö asia il‐
maista joulusta on jo aikaa.
Kuitenkin seimen sanoma, Jeesuk‐

sen syntymä on esillä joka päivä, aivan 
yhtä lailla kuin ristiinnaulitseminen ja 
ylösnousemuskin. Mikäli Jeesus ei oli‐
si syntynyt, ei hän olisi voinut kuolla ja 
armahtaa meitä. Joten lieneekö tuo jou‐
lulaulun lause kuitenkaan niin kaukaa 
haettu?

Nyt on vasta lokakuu ja silti kau‐
poissa  ovat  jo  esillä  joulutar‐

vikkeet. Se tuntuu hieman absurdilta ja 
laittaa  miettimään,  onko  ihmisiltä 
unohtunut joulun tärkein sanoma. Tun‐
tuu siltä, että monen kohdalla näin on 
tapahtunut. Joulusta on tullut kulutus‐
juhla ja materian kilpajuoksu: kuka eh‐
tii ensimmäisenä tekemään jotain suur‐
ta  ja  spektaakkelimaista  ja  kuka  jää 
toiseksi?
Joulussa on kuitenkin kysymys jos‐

tain suuremmasta ja mahtavammasta, 
mistä  ei  pidetä  yhtä  suurta  meteliä. 
Joulu on meidän Vapahtajamme synty‐
mäjuhlaa ja rauhoittumisen paikka ja 
sellaisena sitä tulisi mielestäni juhlia. 
Se on ja pysyy, eikä siitä ei toisenlaista 
saa. Värikkäitä mainoksia ja skandaa‐
linkäryisiä kuvia tai otsikoita on turha 
odottaa.
Onko  juuri siksi käynyt niin, ettei 

vuosituhansia vanha asia ole enää niin 
mediaseksikäs kuin esimerkiksi uudet 
karkkimaut ja lelut.

Edellä siteeraamani joululaulu on 
erilainen kuin muut. Se yhdistää 

toisiinsa kristikunnan kaksi suurta juh‐
laa:  joulun  ja pääsiäisen.  Ilman niitä 
kahta emme eläisi tällaista elämää kuin 
elämme. Kaiken kiireen keskellä sitä 
kuitenkin harvoin tulee miettineeksi. 
Joulun sanoma katoaa kiireen alle ja 
pääsiäisenä  on  yleisempää  ostaa 
suklaamunia kuin katsoa krusifiksia tai 
tyhjää ristiä. Näiden kahden sanoman 
äärelle olisi kuitenkin itse kunkin toisi‐
naan hyvä pysähtyä. 

Toivotan  kaikille  siunattua  lop‐
pusyksyä!

Luonnonvarakeskuksen tutkimuksen mukaan jokainen 
suomalainen heittää vuodessa pois 20–25 kiloa alun 

perin syömäkelpoista ruokaa. Taistelussa ruokahävikkiä vas‐
taan pienetkin teot korostuvat, LoimiHämeen Jätehuolto 
Oy:n viestintäpäällikkö Mirva Naatula uskoo. LHJ kannus‐
taa vähentämään ruokahävikkiä ja lajittelemaan biojätettä.
– Suurin yksittäinen hävikin lähde ovat kotitaloudet, jotka 

tuottavat ruokahävikistä noin 30 prosenttia. Hävikkiä syntyy 
merkittävästi myös  ravitsemuspalveluissa,  ravintoloissa, 
kaupoissa ja teollisuudessa. 
Ruoan tuotannolla ja kulutuksella on merkittävä vaikutus 

ympäristön tilaan ja luonnonvarojen käyttöön. Sen lisäksi, 
että ruoan tuotanto vaatii maata ja kuluttaa vettä, se aiheuttaa 
muun muassa vesistöjä ja maaperää rehevöittäviä päästöjä 
sekä kasvihuonepäästöjä.
– Hävikkiin päätyvän ruoan määrä vastaa koko elintarvi‐

keketjun tasolla vuodessa noin 350 000 henkilöauton pääs‐
töjä, Naatula havainnollistaa.

Arvioiden mukaan nelihenkinen perhe heittää vuosit‐
tain ruokaa roskiin useamman sadan euron edestä. 

– Suunnittele ruokaostokset tarkemmin, käytä vanhene‐
massa olevat elintarvikkeet ajoissa ja säilö ylijäämäruoka 

esimerkiksi pakastamalla, Naatula vinkkaa.
Jos ruokaa kuitenkin päätyy pois heitettäväksi, kannattaa 

se Naatulan mukaan lajitella biojätteeseen
– Suomessa noin 30–40 prosenttia sekajätteestä on biojä‐

tettä, josta saataisiin arvokasta raakaainetta biokaasun tuo‐
tantoon. Biojätteen erotteleminen sekajätteestä edistää myös 
EU:n kiertotaloustavoitteita ja parantaa ravinteiden kierto‐
kulkua.

Biojätteen lajitteluun on nyt entistä paremmat mahdol‐
lisuudet, sillä uudistuneen jätelain myötä biojätteen‐

keräysvelvoite laajeni kesällä kaikkiin taajamissa sijaitseviin 
kiinteistöihin, joilla on viisi asuinhuoneistoa tai enemmän. 
Biojätteen kerääminen laajenee viimeistään heinäkuussa 

2024 kaikille kiinteistöille yli 10 000 asukkaan keskustaaja‐
missa. LHJ:n toimialueella tämä koskettaa Forssasta ja Sas‐
tamalasta lähteviä keskustaalueita. Näillä alueilla myös va‐
kituisessa  käytössä  olevien  omakotitalojen  ja 
vapaaajanasuntojen on hankittava erillinen keräysastia tai 
kompostoitava syntyvät biojätteet. Muilla alueilla kompos‐
tointi on vapaaehtoista.
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Ennen vanhaan virka‐
valta tiesi hyvin tark‐

kaan, missä Ypäjällä sijait‐
see  se  vuokrakerrostalo, 
jossa  oli  aina  jotain  kahi‐
nointia. Talo  oli  niin  tuttu, 
että  sille  oli  lempinimi, 
”Räyhänranta”. Kyseessä on 
A. Puolimatkan  rakentama 
ja Ypäjän kunnan omistama 
vuokrakerrostalo Papalintie 
2:ssa.
–  Nykyään  on  niin  hil‐

jaista, että hyvä kun uskaltaa 
yöllä vessan vetää, Rauhan‐
rannan asukkaat naureskele‐
vat.
Talossa  on  asunut  vuo‐

sien mittaan pitkä  liuta  ih‐
misiä, joista moni on muut‐
tanut  muualle.  Valtaosalle 
Rauhanranta  on  ollut  vain 
yksi etappi matkan varrella. 
Piipahtajiin  on  lukeutunut 
muun muassa Hevosopiston 
opiskelijoita ja muita nuoria.
Sitten on Riitta Fältin ta‐

paisia asukkaita, jotka eivät 
ole kerran taloon muutettu‐
aan halunneet lähteä muual‐

le. Fält on asunut talossa sen 
valmistumisesta lähtien, ta‐
san  50  vuotta.  Asunto  on 
vaihtunut  matkan  varrella 
jokusia kertoja.
Vuokranantajalle pitkäai‐

kaiset asukkaat ovat eduksi.
– Minulla ei ole tiedossa‐

ni  mitään muuta  kohdetta, 
jossa  asukaspysyvyys olisi 
ollut Riitta Fältin tasoa. Ha‐
luankin kiittää vuokralaisia 
ja asukkaita pysyvyydestä. 
Se on meille  signaali  siitä, 
että olemme pystyneet vai‐

kuttamaan asioihin niin, että 
talossa on haluttu asua pit‐
kään, tekninen johtaja Jou‐
ko Käkönen kertoo.
Käkönen  ja  toimistosih‐

teeri Riina Vuorinen järjes‐
tivät lokakuussa asukkaille 
täytekakkutarjoilun  talon 
viisikymppisten kunniaksi.

Fält ei osaa sanoa, mik‐
si  hän  on  viihtynyt 

niin hyvin kodissaan. Asun‐
to on ainakin järjestynyt tar‐
peita vastaavasti, ja talossa 

asuu muitakin pitkäaikaisia 
asukkaita, esimerkiksi hänen 
veljensä puolisoineen. Tau‐
no ja Sirpa Salo muuttivat 
Papalintielle  44  vuotta  sit‐
ten.
– Asunto on sopivan ko‐

koinen. Ei eksy, Tauno Salo 
virnistää.
Salojen  kaksio  on  kool‐

taan  64  neliötä.  Vuorinen 
kertoo, että yleisesti ottaen 
yksiöitä ja pieniä kaksioita 
kysytään  häneltä  eniten. 
Vuokrakerrostalossa on pari 
isompaa asuntoa, jotka ovat 
olleet tovin tyhjillään.

AnnaLiisa  ”Lilli” Hy‐
värinen on viihtynyt talossa 
24  vuotta.  Hän  on  asunut 
omakotitalossakin,  mutta 
kerrostaloelämä  ei  tunnu 
lainkaan hassummalta. Puo‐
lison poismenon jälkeen tut‐
tu  naapurusto  on  tuntunut 
entistä tärkeämmältä.
Keskeinen  sijainti  saa 

Hyväriseltä, Fältiltä, Saloil‐
ta,  ja Eero Mäkelältä  kii‐
tosta. Kauppa, pankki,  ter‐

9/2022

Onnea 50‐vuotias koti!
Katriina Reijonen

Riitta Fält, Jouko Käkönen, Riina Vuorinen, Mikko Saksi, Sirpa Seppänen, Sirpa Salo, Lilli Hyvärinen ja Tauno Salo 
juhlistivat Ypäjän vuokrakerrostalon viisikymppisiä.
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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

!

veyskeskus ja posti löytyvät 
ihan läheltä. Autolle on tar‐
vetta harvoin.
Viisikko  kokoontuu  ke‐

säisin pihalle istuskelemaan, 
vaihtamaan  kuulumisia  ja 
seuraamaan  kylänraitin  ta‐
pahtumia. Lokakuussa muo‐
vituolit oli jo pistetty talvi‐
säilöön.
Kylän  tapahtumien  seu‐

raaminen  ei  katso  ikää. 
Henna Pirhonen on asunut 
talossa kolmisen vuotta,  ja 
hänen  lapsensa  ovat  niin 

ikään tykästyneet erinomai‐
seen sijaintiin.
Kun Pirhonen muutti Pa‐

palintielle, Riitta Fält päätti 
luopua  talonmiehen  tehtä‐
vistä.  Tapauksilla  ei  ole 
muuta  kytköstä  toisiinsa 
kuin se, että Pirhosen auto‐
paikka  taisi  olla  viimeinen 
asia,  jonka Fält vuosikym‐
meniä  jatkuneessa  toimes‐
saan  hoiti.  Sen  jälkeen  ta‐
lonmiehen  tehtävistä  on 
vastannut Hannu Lehtinen.

Vuokrakerrostalon ra‐
kentaminen  aloitet‐

tiin vuonna 1971, ja se val‐
mistui  1972.  Rakennus 
hankkeen kustannusarvio oli 
631  000  markkaa.  Vaikka 
valuuttamerkin vaihtaisi eu‐
roiksi,  summalla  ei  taitaisi 
tänä  päivänä  saada  kovin 
montaa asuntoa aikaiseksi, 
asukkaat hämmästelivät tek‐
nisen johtajan kertoessa ta‐
lon alkuvaiheista.
Vuosituhannen vaihteessa 

talo peruskorjattiin 437 000 

eurolla. Käkösen mukaan ta‐
lo on yhä hyvässä kunnossa, 
eikä  suurempia  remontteja 
ole tiedossa.
Kaiken kaikkiaan Ypäjän 

kunnalla  on  pyöreästi  150 
vuokrakohdetta. Täyttöaste 
on korkea, noin 90 prosent‐
tia, mutta Käkösen mukaan 
kunta  ei  ole  suunnitellut 
uusien vuokratalojen raken‐
tamista.

Riitta Fält ja Sirpa Salo 
ovat tyytyväisiä vuokra
laisia. Papalintien vuokra
kerrostalon asukkaat ko
koontuvat mielellään 
pihalle kesäisin istuskele
maan. Nyt ilmojen kylmet
tyä istuttiin kerhohuoneen 
penkeille kakkukahveille. 
KUVAT: Katriina Reijonen

Pitkäaikaisin asukas Riitta 
Fält avasi itseoikeutetusti 
kerrostalon 50vuotisjuh
lakakun. Fält on asunut 
talossa sen valmistumi
sesta saakka.

Tauno Salo rapsutteli El
viskissaa, joka on koko 
talon maskotti. Usein El
vis seuraa Taunon vaimoa 
kauppaan ja takaisin.
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Ypäjän seurakunnassa toimite-
taan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 
momentin mukaisesti 20.11.2022 seu-
rakuntavaalit, jossa vuoden 2023 
alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi 
valitaan Ypäjän kirkkovaltuustoon 11 
jäsentä.

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan 
vaalikelpoinen seurakunnan edellä 
mainittuun luottamustoimeen on 
ehdokas,

1) joka viimeistään 15.9.2022 on 
merkitty tämän seurakunnan läsnä 
olevaksi jäseneksi, 

2) joka on konfirmoitu viimeistään 
15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta vii-
meistään 20.11.2022

3) joka on kristillisestä vakaumuk-
sesta tunnettu, 

4) joka ei ole vajaavaltainen

5) joka on antanut kirjallisen suos-
tumuksensa ehdokkaaksi asettami-
seen, 

6) joka ei ole tämän seurakunnan 
viranhaltija tai työsopimussuhteessa 
oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamis-
asiakirja liitteineen mainittua vaalia 
varten on toimitettava 15.9.2022 kello 
16.00 mennessä Ypäjän seurakunta-
toimistoon Perttulantie 8, toimiston 
aukioloaikoina sekä 15.9.2022 kello 9 - 
16.00. 

Valitsijayhdistyksen perustamis-
asiakirjoja liitteineen on saatavana 
seurakuntatoimistosta ja verkkosi-
vuilta info.seurakuntavaalit.fi.

Ypäjä 15.06.2022

Kuulutus on ollut nähtävänä Ypäjän 
seurakunnan ilmoitustaululla 1.8.–
15.9.2022. 

Kuulutus on julkaistu Loimaan Leh-
dessä 9.8.2022.

Lisäksi kuulutus on ollut nähtävänä 
seurakunnan kotisivuilla osoitteessa 
www.ypajanseurakunta.fi 1.8.–15.9. 
2022

Ypäjän seurakunnan vaalilauta-
kunnan puolesta

Juhani Kaunela
Puheenjohtaja

Seurakuntavaalit kuulutettu lehdissä

SSeeuurraakkuunnttaavvaaaalliitt  22002222

Suomen 
evankelis-

luterilaisessa 
kirkossa toimitetaan 
seurakuntavaalit 

20.11.2022



119/2022

Kuulutus Ypäjän seurakunnan ennak
ko ja kotiäänestyksestä

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa toimitetaan 
20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet seu-
rakuntien kirkkovaltuustoihin tai seurakuntayhtymiin 
kuuluvissa seurakunnissa yhteisiin kirkkovaltuustoihin ja 
seurakuntaneuvostoihin.

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 8.11.–
12.11.2022 joka päivä Ypäjän seurakuntakodilla, osoittees-
sa Perttulantie 8, 32100 Ypäjä kello 9.00–18.00.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää en-
nakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa 
Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittä-
mällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityk-
sen henkilöllisyydestään. 

Äänestäjällä on oikeus äänestää sen seurakunnan 
ehdokaslistojen yhdistelmän ehdokasta, missä seura-
kunnassa hänet on 15.8.2022 merkitty läsnä olevaksi 
seurakunnan jäseneksi sekä äänioikeutettujen luette-
loon äänioikeutetuksi (viimeistään 20.11.2022 16 vuotta 
täyttävä kirkon jäsen). Oman seurakunnan ennakkoää-
nestyspaikassa äänestäjällä on mahdollisuus tutustua 
ehdokaslistojen yhdistelmään. Muun seurakunnan en-
nakkoäänestyspaikassa äänestettäessä äänestäjän on 
omatoimisesti otettava selvää oman seurakuntansa 
ehdokkaista. Lisätietoja löytyy vaalien verkkosivuilta seu-
rakuntavaalit.fi.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä 
määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai en-
nakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, 
saa äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai valitse-
mansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö 
vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse seurakun-
tatoimistoon viimeistään 4.11.2022 ennen kello 16.00. Koti-
äänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoi-
don tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu 
omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomak-
keita on saatavana seurakuntatoimistosta ja vaalien 
verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi. Tavanomaisten 
aukioloaikojen lisäksi seurakuntatoimisto on avoinna 
4.11.2022 kello 16.00 saakka. Seurakuntatoimiston puhelin-
numero on 040 804 9253

Ypäjällä 19.10.2022
Ypäjän seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Juhani Kaunela

Kuulutus Ypäjän seurakunnan ennak
ko ja kotiäänestyksestä

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa toimite-
taan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet 
seurakuntien kirkkovaltuustoihin tai seurakuntayhtymiin 
kuuluvissa seurakunnissa yhteisiin kirkkovaltuustoihin ja 
seurakuntaneuvostoihin.

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 
8.11.–12.11.2022 joka päivä Ypäjän seurakuntakodilla, 
osoitteessa Perttulantie 8, 32100 Ypäjä kello 9.00–18.00.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää en-
nakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa 
Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittä-
mällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityk-
sen henkilöllisyydestään. 

Äänestäjällä on oikeus äänestää sen seurakunnan 
ehdokaslistojen yhdistelmän ehdokasta, missä seura-
kunnassa hänet on 15.8.2022 merkitty läsnä olevaksi 
seurakunnan jäseneksi sekä äänioikeutettujen luette-
loon äänioikeutetuksi (viimeistään 20.11.2022 16 vuotta 
täyttävä kirkon jäsen). Oman seurakunnan ennakkoää-
nestyspaikassa äänestäjällä on mahdollisuus tutustua 
ehdokaslistojen yhdistelmään. Muun seurakunnan en-
nakkoäänestyspaikassa äänestettäessä äänestäjän on 
omatoimisesti otettava selvää oman seurakuntansa 
ehdokkaista. Lisätietoja löytyy vaalien verkkosivuilta seu-
rakuntavaalit.fi.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä 
määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai en-
nakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, 
saa äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai valitse-
mansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö 
vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse seura-
kuntatoimistoon viimeistään 4.11.2022 ennen kello 
16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös 
omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoi-
tettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislo-
makkeita on saatavana seurakuntatoimistosta ja vaa-
lien verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi. 
Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi seurakuntatoimis-
to on avoinna 4.11.2022 kello 16.00 saakka. Seurakuntatoi-
miston puhelinnumero on 040 804 9253

Ypäjällä 19.10.2022
Ypäjän seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Juhani Kaunela

Hämeeseen esi-
tettiin hankkeita
Hämeen liitto

Sanna Marinin (sd.) hallitus on antanut eduskunnalle 
esityksensä valtion talousarvioksi vuodelle 2023. Hä-

meen vaalipiirin kansanedustajat jättivät yhteensä 20 yh-
teistä aloitetta valtion vuoden 2023 talousarvioon.

Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen yhteiset aloitteet pai-
nottuvat maakuntien saavutettavuutta parantaviin ja elin-
keinoelämän kehittymistä tukeviin väylähankkeisiin, mutta 
mukana on myös muita alueiden elinvoimaa vahvistavia 
kehittämiskohteita.

Talousarvioesityksessä esitetään määrärahaa Kanta-
Hämeen alueen seuraaviin kehittämiskohteisiin:

• Moreeni-Rastikankaan eritasoliittymän ja HCT-palve-
lualueen suunnittelu ja toteutus valtatiellä 3.

• Ohituspaikkojen rakentaminen pääradalle Riihimäen ja 
Tampereen välille.

• Ojajärventien (mt 13659) perusparantaminen ja oikai-
sun tekeminen Tammelan kunnassa.

• Vt 10 ja mt 284 Vieremän pohjaveden suojaus tiejärjes-
telyineen.

• Vt 2 Helsinki-Forssa-Pori parantaminen.
• Saarensalmen sillan korjaaminen Tammelassa.
• Hämeen ammattikorkeakoulun Smart & Bio -tutki-

musympäristön tutkimuslaitteiston hankinta.
• Luonnonvarakeskuksen Jokioisten kotieläintutkimuksen 

infrastruktuurin uudistamisen jatkaminen.
• Vanajaveden kansallismaiseman rantojen kunnostus.
• Kalliontien peruskorjaaminen Hausjärven kunnassa.
• Kantatie 54 parantaminen välillä Tammela-Hollola.

Talousarvioesityksessä esitetään määrärahaa Päijät-
Hämeen alueen seuraaviin kehittämiskohteisiin:

• Viljapohjaisten elintarvikkeiden kehitysympäristön ra-
kentaminen LAB-ammattikorkeakouluun.

• Sähköisen liikenteen tutkimukselle välttämättömien 
alustaratkaisujen hankinta.

• Lahden seudullisen joukkoliikenteen lippujärjestelmän 
kehittäminen VR:n ja HSL:n kanssa.

• Lahden seudun hiilineutraalin rakentamisen kehitys-
keskuksen laajentaminen valtakunnalliseksi toimijaksi.

• Selvitys Saimaa-Päijänne-Suomenlahti-kanavan ra-
kentamiskustannuksista.

• Heinolan lintutarhan toiminnan turvaaminen.
• Vt 12 yhteysvälin Lahti-Tampere palvelulähtöinen kehit-

tämisselvitys.
• Vt 24 Holman liittymän parantaminen, 1. vaihe.
• Vt 4 Tuuliharjan eritasoliittymän ja yhdystien suunnitte-

lu välillä maantie 4 ja maantie 140 Orimattilassa

Ypäjäläisen jakelu
Ypäjäläisen jakelu on vaihtunut Jakelukulma Oy:stä Pos n Ko suora Premiumiin. Leh  jaetaan kaikkiin Ypäjän ko talouksiin, 
joissa asutaan vakituises . Huomaathan, e ä lehteä ei jaeta pos laa koihin tai ‐luukkuihin, joissa on ilmaisjakelukielto. Tällöin 
lehden voi noutaa esimerkiksi kunnanvirastosta, kirjastosta tai Salesta.
Jakeluhäiriöilmoituksen voi jatkossa tehdä puh. 0100 5445 (ma–pe 8–18, la 9–16).
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Eläkeliitto Ypäjän yhdistys
08.11   klo 11.30‐12.30 Hallituksen kokous

Sääntömääräinen Syyskokous  istaina 8.11.22 klo 13 Veteraa‐
nituvalla.  Käsitellään  toimintasuunnitelma,  talousarvio,  pu‐
heenjohtajan  ja  erovuoroisten  hallituksen  jäsenten  valinta. 
Lisäksi piirin puheenvuoro. Kahvitarjoilu. Tervetuloa. Hallitus.

15.11   klo 13.00‐15.00 Lukupiiri

22.11   Retki Helsinkiin (peruutuspaikkoja voi vielä kysellä)

25.11 pe klo 13.00‐15.00 Tarinatupa

15.12 to Pikkujoulu Lehmirannassa. Riemukkaasta rekiretkestä 
Edit Piafin tyylikkääseen tunnelmaan, konser . Esi ävät: Päivi 
Mäkinen  ja  Veli‐Ma   Friman.  Hinta  50,00  e  sisältää:  pääsy‐
maksun,  matkat,  ruokailun,  tanssit  sekä  arvan  joulukinkkuar‐
vontaan.  Mukaan  mahtuu  100  ilmoi autunu a  21.11 
mennessä. Maksut myös 21.11 mennessä  lille: FI 5555 3902 
4000 1072

JHL 729, Ypäjä
Syyskokous 16.11.2022. Kokouspaikka on Per ulan e 7, Vete‐
raanitupa,  klo  18.00.  Kokouksessa  käsitellään  sääntöjen  mää‐
räämät asiat. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita.

Keskustan Ypäjän kuntayhdistys ry.
Syyskokous  to  24.11.2022  klo  19.00  Kartanon  koululla.  Ko‐
kouksessa  käsitellään  sääntöjen  syyskokoukselle  määräämät 
asiat. Hallitus kokoontuu klo 18.00. Tervetuloa

Kulttuuri Puomi
Joulukor kurssi  9.11.  klo  18.00‐20.00  Veteraanituvalla.  Tule 
askartelemaan  näy ävät  joulukor t  Pirjo‐Rii a  Palosen  joh‐
dolla.  Kurssimaksu  20  €  sis.  opetuksen  ja  materiaalit+kuoret 
kolmeen  kor in.  Mahdollisuus  ostaa  tarvikkeita  myös  lisä‐
kor eihin.  Ilmoi autuminen numeroon 050 559 5927/ Paulii‐
na.

Sääntömääräinen syyskokous to 10.11. klo 18.00 alkaen Vete‐
raanituvalla (Per ulan e 7). Tervetuloa!

Joulumyyjäiset  10.12.  klo  10.00‐14.00  Ypäjän  Pertunkaaressa. 
Pöytävaraukset  osoi eessa  www.idea cket.fi  (Kul uuri  Puo‐
min  logon  alta)  tai  puhelimitse  050  559  5927/Pauliina  (miel. 
arkisin  klo  20  jälkeen).  Isot  pöydät  25  €,  pienet  15  €  ja  ulko‐
paikat 10 €. 

Ehdota  ypäjäläinen  posi ivinen  teko  2022  perusteluineen 
kul uuripuomi@gmail.com  30.11.2022  mennessä.  Posi ivisin 
teko julkistetaan Joulumarkkinoilla 10.12.2022.

Kuusjoenkulman kyläyhdistys
Tapahtumia Kuusjoenkulmalla, Kosken e 678:

Sunnuntai avantosaunat alkaa 6.11. (ei 25.12.) klo 15‐18, hinta 
5€ 

Pikkujoulut  3.12.  klo  14.00.  Ohjelmaa  koko  perheelle,  joulu‐
pukkikin saa aa poiketa (tuothan pikkupake n). 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 Demarit ry
Syyskokous  Veteraanituvalla  (Per ulan e  7,  Ypäjä)  ke 
23.11.2022  klo  18.  Asialistalla  johtokunnan  ja  toiminnantar‐
kastajien valinnat sekä muut sääntömääräiset syyskokousasiat. 
Kahvitarjoilu. Ypäjän Demarit ry:n johtokunta

Ypäjän Karjalaisseura
Seppeleen lasku pyhäinpäivänä 5.11.2022 Karjalaan jääneiden 
vainajien  muistomerkille  Jumalanpalveluksen  yhteydessä  ja 
sen jälkeen kirkkokahvit Seurakuntakodilla. Tervetuloa.

Syyskokous torstaina 24.11.2022 kello 19 Veteraanituvalla. Ko‐
kouksessa  käsitellään  sääntöjen  määräämät  asiat.  Hallituksen 
kokous klo 17.30. Tervetuloa joukolla mukaan! 

Ypäjän kotiseutuyhdistys ry
Syysvuosikokous  perjantaina  25.11.2022  kello  18.00  alkaen 
Veteraanituvalla,  Per ulan e  7  Ypäjä.  Käsitellään  sääntöjen 
määräämät asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa. Hallitus

Hallituksen kokous perjantaina 25.11.2022 klo 17 alkaen Vete‐
raanituvalla

Ypäjänkylän kyläyhdistys
Sääntömääräinen  syyskokous  to  10.11.20222  klo  19  Seurain‐
talolla,  Ypäjänkylän e  841.  Käsi elyssä  vuoden  2023  toimin‐
tasuunnitelma  ja  talousarvio  sekä  hallituksen  valinta. 
Kokousaineistoon  voi  tutustua  ne ssä  www.ypajankyla.fi  – 
etusivun  Ajankohtaista.  Jäseneksi  voi  lii yä  vielä  ennen  ko‐
kouksen alkua. Tervetuloa!

Ypäjänkylän maa ja kotitalousnaiset
Keskiviikkona  16.11.2022  kello  18  järjestetään  Ypäjänkylän 
seuraintalolla  Maa‐  ja  ko talousnaisten  pursotuskurssi. 
Ope ajana  ProAgrian  Jenni  Kunnaala.  Opetellaan  kakkujen 
koristeluja.  Voit  o aa  haluamasi  mallisen  kakkupohjan  mu‐
kaan. Kakun saa viedä ko in läh essä. Ilmoi autumiset Hanna 
Korpelalle  viimeistään  10.11.2022  mennessä  soi amalla  tai 
teks vies llä numeroon 0400 783 925

Ypäjän Yllätys
Syyskokous  sunnuntaina  20.11.2022  kello  10:30  alkaen  Per‐
tunkaaren  palloilusalissa.  Käsitellään  sääntöjen  määräämät 
asiat.  Makkara‐  ja  kermamunkki‐kahvitarjoilu  kello  10:00  al‐
kaen.  Kaikki  jäsenet  paikalle  pää ämään  yhteisistä  asioista! 
Hallitus 

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

Ypäjän Yrittäjät ry
Pikkujoulut  18.11.  klo  18.00  alkaen  Piilikankaalla.  Tarjolla 
pientä  purtavaa,  omat  saunajuomat  mukaan.  Ilmoi autumi‐
nen 7.11. mennessä sähköpos in ypajan.yri ajat@gmail.com

Yhdistyksen vuosikokous 3.11. klo 19.00 Veteraanituvalla, kah‐
vitarjoilu.

Yhdistystoiminta


