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Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän 
seurakunnan julkaisema 

tiedotuslehti Ypäjän 
kunnan asukkaille.

51. vuosikerta

Lehden suurin vastuu 
ilmoituksen 

julkaisemisessa 
sattuneesta virheestä on 

ilmoituksen hinta.

Kunnanvirasto:

Perttulantie 20

32100 Ypäjä

puh. (02) 762 6500

kunta@ypaja.fi

Ma–to 9–15

Pe 9–14.30

Päätoimittaja:

Katriina Reijonen

puh. 050 337 2527

ypajalainen@ypaja.fi

Sivunvalmistus:

Painotalo Painola

Jakeluhuomautukset:

Posti Oy

puh. 0100 5445

Ma–pe 8–18, La 9–16

Ypäjän seurakunta

Perttulantie 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

1/2023

ILMOITUSTEN JÄTTÖPÄIVÄ

Seuraava Ypäjäläinen ilmestyy 

15.3.2023. Lehteen tarkoitettu 

aineisto on lähetettävä 

sähköpostitse osoitteeseen 

ypajalainen@ypaja.fi viimeistään 

maanantaina 6.3.2023 klo 15. 

Nro 3/2023 ilmestyy 17.4.2023.

Paljon vettä virtaa Loimijoessa 
Matti Alanko, kunnanhallituksen puheenjohtaja

Uusi vuosi alkoi leudoilla 
ja sateisilla olosuhteilla. 

Joet ovat äyräitä myöten tulvi‐
neet, mutta jos vielä tulisi niitä 
talvisia päiviä. Pellot kaipaisi‐
vat vielä routimista ja metsän‐
pohjat jäätymistä, jotta saadaan 

metsätyöt tehtyä talvileimikoilta. 

Uusi vuosi alkoi ja sote siirtyi Hämeen hyvinvointialu‐
eelle. Toiminnot ovat jatkuneet asiakkaille suhteelli‐

sen mukavasti, vaikka muutos aina tahtoo veronsa vaatia. 
Hyvinvointialueella on kyllä isot haasteet, kuten Assisairaa‐
la ja budjetoinnin alijäämä. Näistä tullemme vielä kuule‐
maan, eivätkä nämä ole ainoita haasteellisia asioita. Tullaan‐
ko vielä kuntien kukkaroille, kun Suomen valtion pitäisi 
myös kiristää talousarvion nyörejä. Tästä tulee varmasti vie‐
lä kuuma peruna eduskuntavaalikeskusteluille. 

Tämä vuosi on Ypäjällä tapahtumineen hyvin vilkas. 
Hevosopiston alueella on monta syytä juhlaan. Siitto‐

lanmäellä on alkanut toiminta 90 vuotta sitten ratsuväkipri‐

kaatin ratsukoulun aloittaessa alueella. Ensimmäiset Finn‐
derbyt järjestettiin 1973 eli 50 vuotta sitten ja tänä vuonna 
on kisat juhlavuoden merkeissä kesän kohokohtana 16.–18. 
kesäkuuta. Syksyllä on vielä Suomen ratsujen kuninkaalliset 
Suomen ratsut 50 v juhlavuoden merkeissä. Näin myös He‐
vosopisto oy juhlistaa 30vuotista taivaltaan hevosalan kou‐
lutuksesta vastaavana oppilaitoksena. Näistä kaikista ja 
myös muista tapahtumista tulemme kuulemaan lisää jatkos‐
sa monilla eri foorumeilla.

Ypäjän kunta järjestää yhdessä sivistystoimen ja nuo‐
risotoimen kanssa kesätyörekryn alle 18vuotiaille 

nuorille. Tarkoituksena on tuoda työelämää tutuksi nuorille 
pienimuotoisen tapahtuman avulla. Kiinnostuksen ja mah‐
dollisuuksien mukaan toivomme, että niin yrittäjä kuin nuori 
kohtaisivat toisensa ja kesätyö olisi mahdollinen. Ypäjän 
kunta tukee kesätyöllistämistä pienellä summalla ja työllis‐
tää myös itse muutamia nuoria, näistä kaikista tulee vielä 
myöhemmin tarkempia ohjeita.

Mukavaa alkanutta vuotta kaikille!

LoimiHämeen Jätehuollon vuoden 
2023 jätetaksaan ei ole tulossa koro‐
tuksia perusmaksujen tai sekalaisen 
kotitalousjätteen osalta.

– Kuluneen viiden vuoden aikana 
LHJ ei ole nostanut sekalaisen yhdys‐
kuntajätteen jätemaksua. Päinvastoin 
yhtiö on alentanut porttimaksua kah‐
desti viime vuosien aikana. Myöskään 
vuosittaiseen jätehuollon perusmak‐
suun ei ole tulossa korotuksia, toimi‐

tusjohtaja Immo Sundholm kertoo.
Uutena asiana perusmaksuihin on 

tulossa uusi maksuluokka vähintään 
viiden asunnon kiinteistöille, jonka 
myötä vähintään viiden asunnon kiin‐
teistöjen perusmaksu laskee 14 pro‐
senttia.

– Maksuluokan perustamisen taus‐
talla on ensi vuonna alkava erilliske‐
räysvelvoite vähintään viiden asunnon 
kiinteistöille koskien pakkausjätteitä, 

LHJ:n palvelupäällikkö Anne Sjöberg 
kertoo.

Uudessa jätetaksassa on uutena 
myös astiakohtaiset tyhjennyshinnat 
tulevalle pakkausjätteiden erilliskeräi‐
lylle. LHJ:n alueella on käytössä tasa‐
taksa, joka tarkoittaa samaa tyhjennys‐
hintaa paikkakunnasta riippumatta. 
Taksan erilliskeräilyn hinnat perustuvat 
ensi vuonna alkaviin bio ja pakkausjä‐
teurakoihin.

Kotitalousjätteen käsittelymaksu ja perusmaksu pysyvät ennallaan
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Uusien alkujen vuosi
Tatu Ujula, kunnanjohtaja

Uusi vuosi 2023 on alkanut reippaasti 
Ypäjän kunnassa. Hyvinvointialueet 

aloittivat toimintansa. Toistaiseksi kuntalai-
set eivät ole kohdanneet muutoksia – pie-
niä poikkeuksia lukuun ottamatta. Esimer-
kiksi Fimlab-laboratoriopalvelujen 
muutoksista löydät tiedot tästä lehdestä.

Kunnassamme on myös aloittanut uusi 
työntekijä, varhaiskasvatuspäällikkö-erityi-
sopettaja Mari Purhonen. Marin virka on 
kunnassa uusi ja se on perustettu ypäjä-
läisten lapsiperheiden parhaaksi. Ypäjän 
kunta kehittää systemaattisesti sivistystoi-
men palveluitaan kuntalaisten hyväksi.

Kesätöiden löytäminen on nuorille tär-
keä asia. Samoin kesätyöt ovat mai-

nio tapa yrityksille löytää sopivaa työvoi-

Vuoden 2023 alusta lähtien 
Forssa, Tammela, Jokioinen, 
Humppila ja Ypäjä kuuluvat 
Riihimäen, Lopen, Hausjär‐
ven ja Janakkalan kanssa yh‐
teiseen Etelä‐ Hämeen 
ympäristöterveysyksikköön, 
jonka vastuukuntana on Rii‐
himäki.

Henkilöstön sähköpostio‐
soitteet ovat muotoa etuni‐
mi.sukunimi@riihimaki.fi. 
Valvontayksikön yhteinen 
sähköposti on ytos@riihima‐
ki.fi sekä eläinsuojeluilmoi‐
tuksia varten 
elainsuojelu@riihimaki.fi.

Henkilöstön käytössä olevat 
matkapuhelinnumerot pysy‐
vät samoina muutoksesta 
huolimatta.

Lisätietoa löytyy nykyisiltä 
Forssan seudun hyvinvointi‐
kuntayhtymän ja Riihimäen 
seudun terveyskeskuksen 
kuntayhtymän sivuilta sekä 
jatkossa Riihimäen kaupun‐
gin kotisivulta Elä ja voi hyvin 
» Ympäristöterveydenhuol‐
to.

ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVYSTYS‐
ALUE MUUTTUU

Etelä‐Hämeen ympäristöter‐
veyden uuteen päivystysalu‐
eeseen kuuluvat Riihimäen, 
Lopen, Hausjärven, Janakka‐
lan, Forssan, Tammelan, Jo‐
kioisten, Humppilan ja 
Ypäjän kunnat.

Eläinlääkäripäivystys on tar‐
koitettu kiireellisiä hätäta‐
pauksia varten. Alueella 
päivystää vuorollaan yksi 
eläinlääkäri. Päivystyspaikan 
sijainti vaihtelee sen mukaan, 
kuka eläinlääkäreistä on päi‐
vystysvuorossa.

Päivystävän eläinlääkärin ta‐
voittaa päivystysaikoina (ma‐
pe klo 16‐08, pyhäisin ja vii‐
konloppuisin) numerosta 
0600 17170. Numero on mak‐
sullinen.

Maksun suuruus:

• arkisin klo 16–22 sekä lau‐
antaisin, sunnuntaisin ja arki‐
pyhinä klo 8‐22 1,98 eur/min 
+ pvm/mpm.

• klo 22‐08 4,01 eur/min + 
pvm/mpm 

maa. Kunta onkin päättänyt järjestää rek-
rytointitilaisuuden, jossa työnantajat ja 
työntekijät kohtaavat toisensa. Tässä Ypä-
jäläisessä on tiedot, miten juuri Sinun yrityk-
sesi pääsee maksutta tähän mukaan. Ra-
kennetaan yhdessä entistäkin 
elinvoivaisempaa Ypäjää. 

Talvi on tuonut tullessaan liukkaat säät. 
Ypäjän kunta tarjoaa kaikille 70-vuot-

ta täyttäneille kuntalaisilleen kenkiin kiinni-
tettävät liukuesteet. Liukuesteet ovat nou-
dettavissa Ypäjän apteekista osoitteesta 
Kurjenmäentie 2.

Turvallisia talvikelejä!

Ypäjän seurakunnan kirkkoherra Pentti Lehto lähe‐
tettiin eläkkeelle hevoskyydillä kuten aikaisem‐

matkin kirkkoherrat.
Penttipappi johti Ypäjän seurakuntaa kahden vuoden 

ajan. Hänen leppoisuutensa ja sitoutumisensa seurakun‐
nan palvelijana otettiin huomioon eläkkeellelähtemisjuh‐
lassa. Hienon ja asiantuntevan lähtösaarnan jälkeen kir‐
kon pääovien edessä odotti Suomen hevonen ohjastajan 
kanssa vieden Pentin kyläkierroksen kautta seurakunta‐
kodilla järjestettyyn juhlaan.

Puheet, kukat, laulut ja kakkukahvit siivittivät Pentin 
eläkkeelle. Kiitos kuluneesta ajasta ja siunausta tuleville 
poluille ja leppoisia päiviä, kirjoittaa Keijo Leppänen.

MUUTOKSIA 
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLOSSA



TOIMINTAA TAMMI‐MAALISKUUSSA

Tapahtuma Pvm Klo

Virsi‐ ja diakoniapiiri 25.1.2023 15

Kirkkovaltuusto 25.1.2023 18

Kultaisen iän kerho 26.1.2023 11.30

Laulusiskot 26.1.2023 18

Messu 29.1.2023 10

Laulusiskot 2.2.2023 18

Gospel‐lauluryhmä 3.2.2023 18

Lasten kirkko 5.2.2023 10

Kultaisen iän kerho 9.2.2023 11.30

Laulusiskot ja veisuuveljet 9.2.2023 18

Messu 12.2.2023 10

Ypäjänkylän diakoniapiiri 16.2.2023 12

Gospel‐lauluryhmä 17.2.2023 18

Messu 19.2.2023 10

Siionin kannel 21.2.2023 18

Virsi‐ ja diakoniapiiri 22.2.2023 15

Kultaisen iän kerho 23.2.2023 11.30

Messu 26.2.2023 10

Sanajumalanpalvelus 5.3.2023 10

Kuutamohartaus tuottajain tuvalla 6.3.2023 18.30

Kultaisen iän kerho 9.3.2023 11.30

Laulusiskot 9.3.2023 18

Veisuuveljet 10.3.2023 15.30

Gospel‐lauluryhmä 10.3.2023 18

Messu 12.3.2023 10

Konsertti Ypäjän kirkossa 12.3.2023 15

Viikoittain toistuvat tapahtumat:

Päiväkerho ti ja to 9‐11

Varhaisnuorten kerho Haavissa ti 14.30‐16.30

Perhekerho ke 10‐12

Nuorisokahvila ke 14‐16

(alkaa 8.2., paikka ilmoitetaan myöhemmin)

Diakoniapäivystykset ke ja pe 14‐15

Nuortenilta ke 18‐20

Muskari pe 11‐11.30

DIAKONIATYÖ
Kultaisen iän kerho seurakuntasalissa parillisten 
viikkojen torstaisin klo 11.30:
26.1.2023
9.2.2023
23.2.2023
9.3.2023
Ypäjänkylän diakoniapiiri takkatuvalla klo 12.00:
16.2.2023
16.3.2023
Virsi/diakoniapiiri seurakuntasalissa klo 15.00:
25.1.2023
22.2.2023
Lisäksi seurakuntasalissa vanhusten pienpiiri 
vaihtelevin teemoin:
15.2.2023
Loput kerrat ja teemat sovimme yhdessä, mikäli 
ryhmä saadaan kasaan.
Päivystykset ke ja pe kello 14‐15
Teen mielelläni kotikäyntejä sovitusti. Soita 
rohkeasti tai ota hihasta kiinni. Kadullakin voi 
rohkeasti pysäyttää.
Yhteystiedot ovat seuraavat:
katriina.laiho@evl.fi
p. 040‐5536362
Tervetuloa mukaan toimintaan!

LAPSILLE
Päiväkerho kaipailee lisää lapsia! 3‐5‐vuotiaille 
suunnattu kerho toimii päiväkerhotilassa 
tiistaisin ja torstaisin kello 9‐11. Kerhon voi 
aloittaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää kolme.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
katriina.laiho@evl.fi tai 040‐5536362
Lomakkeita saa myös seurakuntatalolta.

TIEDOTE VAALITULOKSESTA
Ypäjän seurakunnassa on seurakuntavaalien tulos muuttunut aiemmin ilmoitetusta ja itseoikaisun jälkeen asiavirheen vuok‐
si. Kaikki kolmetoista ehdolla ollutta tulivat lopulta valituiksi valtuustoon. Hallintolain 7 luvun 50§ mukaan ”Asiavirheen kor‐
jaaminen” ja KVJ 55§ (Kirkon vaalijärjestyksen) mukaan, kirkkovaltuustoon vahvistettavan kokoonpanon on oltava 4/5 
valittavien määrästä.
Vaalilautakunnan puolesta, puheenjohtaja Juhani Kaunela ja sihteeri Jouni Paloposki

NUORILLE
Viikolla 8 tulossa seurakunnan ja kunnan nuori‐
sotyön järjestämä yhteinen retkipäivä! Retkes‐
tä tiedotetaan lisää lähempänä.

SAARISTON RENGASTIEN 
RETKI

Eläkeliitto ja Ypäjän seurakunta järjestävät ret‐
ken Saariston rengastielle 27.5.2023. Lähtö seu‐
rakuntakodin edestä klo 7.30.
Ilmoittautumiset Keijo Leppäselle puh. 050 363 
6624.



Sakastin ikkunasta

Herran vuonna 2023 sattuu 
ja tapahtuu
Kalle Leppälä, vs. kirkkoherra

Uuden vuoden alussa 
on luontevaa pohtia, 

mikä jatkuu entisellään, mi‐
kä muuttuu. Tuntuu, että 
muutoksesta on tullut ai‐
kamme ainoa varma asia.

Samaan aikaan on tosia‐
sia, että kaikki asiat eivät 
muutu. Ihmisen jokapäiväi‐
nen elämä koostuu mitä yk‐
sinkertaisimmista ja samalla 
tärkeimmistä asioista, kuten 
ravinnosta, levosta ja liik‐
keestä, sekä suhteessa elä‐
misestä toisiimme. Kaikki 
muu on enemmän ja vähem‐
män epäolennaisempaa, 
vaikka siellä voi olla tärkei‐
tä asioita elämämme merki‐
tyksellisyyden kannalta – 
kuten taide, luonto, hiljai‐
suus. 

Miltä näyttää Herran 
vuosi 2023 Ypäjän 

seurakunnassa? Monenlai‐
selta. Kaikki asiat eivät 
muutu, sillä moni tutuksi 

tullut toiminta jatkuu enti‐
sellään ja säännöllinen viik‐
kotoiminta on alkanut totut‐
tuun tapaan.

Jotakin normaalista poik‐
keavaa on tulossa, kuten 
piispantarkastuksen jatku‐
minen erilaisine teemapäivi‐
neen kevätkauden kuluessa. 
Osa näistä osallistaa vain 
työyhteisöä, osa myös luot‐
tamushenkilöitä ja osa koko 
seurakuntaa. Uudet luotta‐
mushenkilöt aloittavat neli‐
vuotiskautensa tammikuun 
aikana, ja valitsijayhdistyk‐
set ovat kokoontuneet jo 
keskenään tutustumaan ja 
keskustelemaan loppiaisen 
jälkeen. 

Ypäjän seurakunta on 
pieni maalaisseura‐

kunta, jossa on kriittisesti 
analysoitava toiminnan 
edellytyksiä tulevaisuuteen. 
Kun ”kaikki käyrät ovat las‐
kevia”, se tarkoittaa resurs‐

sien pienenemistä ja on pa‐
rempi reagoida järkipää 
töksin ennen kuin ”kaivo on 
liian kuiva”. Keskusteluja 
on käyty ja käydään aktiivi‐
sesti mahdollisista virkojen 
yhdistämisistä naapurin, 
Humppilan seurakunnan 
kanssa.

Ypäjän seurakunnassa 
joudutaan yhtä lailla pohti‐
maan ja päättämään, onko 
tänä vuonna luvassa kirkko‐
herran vaalit. Mahdollinen 
seurakuntaliitos jonkun naa‐
puriseurakunnan tai kuntien 
kanssa on myös keskuste‐
luissa. 

Luoja yksin tietää, mitä 
kaikkea on tapahtu‐

nut, kun tämä vuosi on kulu‐
nut loppuun. Kirkko elää 
jatkuvassa muutoksessa: se 
elää maailmassa, vaikkei sen 
ydinsanoma ole tästä maail‐
masta. Kirkon perustila on 
kriisi, joka on yhtäältä mah‐

dollisuus, toisaalta siihen 
liittyy aina myös kipua.

Kirkko olemme me, siis 
kaikki sen jäsenet yhdessä, 
jotka uskovat Jumalan ra‐
kastavan tätä kurjaa maail‐
maa – ja ihmeellistä Sinua – 
niin paljon antaakseen ai‐
noan Poikansa, jottei yksi‐
kään luottavainen joutuisi 
kadotukseen, vaan saisi ian‐
kaikkisen elämän. Olet kas‐
tettuna seurakunnan ainut‐
laatuinen jäsen, ja toivon 
näkeväni Sinut osallistu‐
massa tai tekemässä Herran 
vuonna 2023 seurakunnassa 
yhteistä hyvää!

Armorikasta Herran vuot‐
ta 2023, jokaiselle askeleel‐
lesi!

Taas on alkanut uusi vuosi ja uu‐
det kujeet – osin kirjaimellises‐

tikin, jonka kaikki valveutuneet kansa‐
laiset huomaavat tutkiessaan 
toimintaesitettämme. Taakse on jäänyt 
syksyn pimeys ja pikkuhiljaa päivien 
pitäisi pidentyä ja sen myötä myös va‐
lon määrän.

Me olemme saaneet hiljentyä joulun 
ikiaikaisen ja muuttumattoman sano‐
man äärelle. Vapahtaja on syntynyt jäl‐
leen kerran pienenä vauvana vaatimat‐
tomaan seimeen. Saimme siis kokea 
jälleen syntymän ihmeen. Historia kir‐
joitettiin sen myötä uudelleen, koska 
me saimme osaksemme muuttumatto‐
man armon. 

Maailma muuttuu koko ajan ja siinä 
onkin yksi tämän ajan vitsaus ja haaste. 
Missä määrin me voimme antautua 
muutosten virran vietäväksi? Missä 
määrin me voimme venyttää rajoja ja 

antaa niiden paukkua? Minne on ve‐
dettävä se raja, jota emme enää ylitä? 
Tähän ei taida olla yhtä ja ainoaa oike‐
aa vastausta, vaan se jääkööt jokaisen 
itsensä ratkaistavaksi. Missä on sinun 
rajasi muutosten keskellä ja mitkä asiat 
siihen vaikuttavat?

Valo on sellainen asia, jota ihmiset 
ovat kautta historian kaivanneet. Itä‐
maan tietäjät suunnistivat seimen ää‐
relle tähden avulla. Se tähti oli heidän 
valonsa tai nykytermein asian voisi il‐
maista katulamppu. Me kaikki olemme 
omanlaisiamme ihmisiä ja samalla ny‐
kyajan tietäjiä. Meidän matkamme pää 
on kuitenkin muutostenkin keskellä 
selvä: taivaan koti. Katulamppu sinne 
on periaatteessa selvä: usko Jeesuk‐
seen. Me tarvitsemme kuitenkin niitä 
katulamppuja kilvoitellessamme tässä 
elämässä. Mitkä ovat sinun katulamp‐
pujasi? Mihin sinä turvaat ja mitä täh‐

teä seuraat vaikeina aikoina, kun valoa 
ei tunnu löytyvän?

”Minä olen maailman valo. Se, joka 
seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan 
hänellä on elämän valo”, sanotaan Jo‐
hanneksen evankeliumissa. Ja juuri va‐
lon Jeesus on tuonut tähän maailmaan. 
Hän on se katulamppu ja valo, jota me 
saamme seurata. Toisinaan se valo voi 
olla monistakin syistä himmeä, mutta 
se on silti olemassa, vaikka miten tun‐
tuisi silti, ettei pysy muutosten mukana 
ja tekisi vain mieli käpertyä turvalli‐
seen paikkaan ja antaa toisten touhuta. 
Voin kuitenkin vakuuttaa, että yksi asia 
on varma: sanoma Jeesuksesta pysyy 
muuttumattomana ja juuri se vie mei‐
dät kerran taivaan kotiin.

Valoa muutoksiin
Katriina Laiho, lastenohjaaja ja diakoni



EDUSKUNTAVAALIEN 2023 
KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia 
on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys‐ 
eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia 
vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan.  Kotiää‐
nestys toimitetaan vain äänestäjän kotikunnassa. Ko‐
tiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa 
asuva omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen yh‐
teydessä.

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen
Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan Ypäjän kunnan kes‐
kusvaalilautakunnalle.

Ilmoittautuminen tehdään joko kirjallisesti kunnanvi‐
rastolta saatavalla lomakkeella tai puhelimitse. Ilmoit‐
tautuminen voidaan myös tehdä sähköpostin 
(kunta@ypaja.fi) välityksellä.

Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä myös toi‐
nen henkilö.

Kotiäänestykseen ilmoittautumisen vaaliin on oltava 
perillä keskusvaalilautakunnassa viimeistään 21.3.2023 
klo 16.

Kotiäänestyksen toimittaminen
Eduskuntavaalien kotiäänestys toimitetaan ennakko‐
äänestysaikana 22.3.‐28.3.2023. Äänestäjälle ilmoite‐
taan etukäteen kirjeitse tai puhelimitse kahden tunnin 
tarkkuudella se ajankohta, jolloin vaalitoimitsija saa‐
puu toimittamaan äänestyksen.

Kotiäänestys eroaa vain vähän tavallisesta ennakkoää‐
nestyksestä.  Tärkeä ero on siinä, että kotiäänestyk‐
sessä on vaalitoimitsijan ja äänestäjän lisäksi oltava 
läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä henkilö, jo‐
ka on täyttänyt 18 vuotta.

Äänestäjällä on oikeus käyttää äänestystoimituksessa 
avustajaa, jona voi olla myös edellä mainittu hänen va‐
litsemansa tai hyväksymänsä henkilö.

Äänestäjä merkitsee ehdokkaan numeron äänestyslip‐
puun siten, että vaalisalaisuus säilyy.  Äänestyslippu 
suljetaan leimattuna vaalikuoreen, joka on väriltään 
ruskea, jossa pieni ikkuna.  Äänestäjä täyttää lähete‐
kirjeen ja osoittaa sen Ypäjän kunnan keskusvaalilau‐
takunnalle.  Paikalle kutsuttu henkilö merkitsee 
nimikirjoituksensa lähetekirjeeseen.  Vaalitoimitsija 
merkitsee lähetekirjeeseen todistuksen, että äänestys 
on tapahtunut laissa säädetyin tavoin.  Lopuksi lähe‐
tekirje sekä siihen mahdollisesti liitetty ilmoituskortti 
sekä vaalikuori suljetaan lähetekuoreen, joka on väril‐
tään keltainen ja jonka vaalitoimitsija toimittaa kes‐
kusvaalilautakunnalle.

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

Ypäjällä 12.1.2023

Ypäjän kunnan keskusvaalilautakunta

Lukijoilta

Hyvinvointialueet aloittivat
Markku Saastamoinen, luottamushenkilö, OmaHäme 
ja Ypäjän kunta

Hyvinvointialueet alkoivat toimia tämän vuoden alus‐
ta, ja kuten olemme saaneet tiedotusvälineistä lukea 

ja kuulla, vältyttiin koko maassa suuremmilta ongelmilta. 
Ennen muuta asiakkaiden kannalta häiriötön siirtymä oli on‐
nistunut, eikä moni asukas havainnut minkään muuttuneen. 
Palvelualueita perusterveydenhuollossa on viisi ja terveysa‐
semia 18. Myös suunterveyden palveluverkko on ennallaan.

Se, millaisiksi lähipalvelut seudullamme ja omassa kun‐
nassamme lopulta muodostuvat, riippuu – ikävä kyllä – en‐
nen kaikkea rahasta. Palvelut järjestetään asukas ja asiakas 
eli tarvelähtöisesti, mikä tarkoittaa asukasmäärää ja väestö‐
rakennetta. Suurin tunnistettu haaste tulee OmaHämeenkin 
alueella olemaan väestön ikääntyminen ja sen aiheuttamat 
ikäihmisten hoidon ja kuntoutuksen vaatimukset. Lisäksi 
asukasmäärän aleneminen sekä lasten määrän väheneminen 
vaikuttavat oleellisesti palveluiden tarjontaan ja saatavuu‐
teen.

Hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa Ypäjänkin 
kunnan tehtävät muuttuivat. Ypäjän sotepalveluista on vas‐
tannut jo pitkään Forssan seudun kuntien muodostama kun‐
tayhtymä. Nyt päätöksen teko meitä koskevista asioista siir‐
rettiin meistä kauemmaksi koko maakuntaa käsittävän 
vaaleilla valitulle aluevaltuustolle, joka on asettanut kolme 
lautakuntaa: terveyden ja toimintakyvyn edistämisen, elin‐
kaari ja turvallisuuslautakunnan pakollisen tarkastuslauta‐
kunnan lisäksi. Allekirjoittanut on ensiksi mainitun lauta‐
kunnan jäsen.

Kunnat eivät siis ole enää vastuussa sotetoiminnasta ja 
sen rahoittamisesta, vaan toiminta on käytännössä valtion 
vastuulla. Kuntien päätehtävä on jatkossa sivistystoimi, jon‐
ka sisälle useimmissa kunnissa on rakennettu kuntalaisten 
terveyttä ja hyvinvointia edistävä toiminta. Ennaltaehkäise‐
vä työ on tärkeää. Tähän on Ypäjälläkin panostettu kehittä‐
mällä Pertunkaaren liikuntaaluetta. Lisäksi kolmannen sek‐
torin eli järjestöjen rooli tulee olemaan merkittävä ja 
hyvinvointialueet odottavat siltä paljon. Erilaisten vapaaeh‐
toisjärjestöjen, eläkejärjestöjen, urheiluseurojen ja muden 
yhdistysten sekä seurakunnan työ – ja yhteistyö – tulee ole‐
maan entistä tärkeämpää, minkä vuoksi näissä kaivataan ak‐
tiivisia jäseniä. Pienessä kunnassamme tämä on kuitenkin 
haastavaa, koska tosiasiassa useat henkilöt ovat jo nyt mu‐
kana samanaikaisesti monien järjestöjen toiminnassa.

Mainitsemisen arvoinen ennakointi jo lähitulevaisuuden 
tarpeista Ypäjällä on palvelukeskuksen kehittämissuunnitel‐
mat. Yhteisöllinen asuminen tulee olemaan tärkeä asumisen 
muoto iäkkäille ihmisille vähentämään yksinäisyyttä ja li‐
säämään turvallisuuden tunnetta. Vapautuneita tilojamme 
voidaan tällaiseen toimintaan muuntaa. 

Työpajatoiminnan (kuntouttava työtoiminta) siirryttyä 
niin ikään Oma Hämeelle, odottaa tämä tiivistä yhteistyötä 
kunnan kanssa työtilaisuuksien järjestämiseksi työpajalaisil‐
le. Myös järjestöt voivat hyödyntää työpajaa. Tällaisesta toi‐
minnasta onkin hyvä toteutunut malli useiden vuosien ajalta 
esimerkiksi naapurikunnastamme Jokioisilta.

Kirjoittelu lehdissä kuumenee ja lisääntyy kohti eduskun‐
tavaaleja, kun ehdokkaat saattavat luoda mieli ja uhkakuvia 
palvelujen tulevaisuudesta. Tärkeintä on kuitenkin yhteistyö, 
jolla turvataan mahdollisimman hyvin tarpeittemme mukai‐
set palvelut.
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KantaHämeen hyvin‐
vointialue aloitti toi‐

mintansa tammikuun alussa. 
Hyvinvointialuetta kutsu‐
taan Oma Hämeeksi. Se ko‐
koaa yhteen 15 kunnan ja 
kuntayhtymän sosiaali, ter‐
veys ja pelastustoimen.

Hyvinvointialuejohtaja 
Olli Naukkarinen toteaa, 
että historiallisen suuren 
muutoksen valmisteluun oli 
KantaHämeen tapauksessa 
liian vähän aikaa. Vuoden‐
vaihde ei siitä huolimatta 
tuonut mukanaan suurempia 
yllätyksiä tai vastoinkäymi‐
siä. Tietojärjestelmäongel‐
mia osattiin odottaa ilmaan‐
tuvan, mutta niissäkin pääs 
tiin melko vähällä.

– En olisi ihan kauhean 
shokissa. Maailmanloppu ei 
tullut, mutta ei auennut tai‐
vaskaan, Naukkarinen ku‐
vailee tunnelmia, kun hy‐
vinvointialueen aloituksesta 
on kulunut vajaa pari viik‐
koa.

Oma Häme pyrkii siirty‐
mään liukuvasti uuteen ar‐
keen. Puhelinnumeroihin tai 
toimipaikkoihin ei tullut 
vuodenvaihteessa muutok‐
sia.

Sen sijaan hyvinvointia‐

lueen perimät asiakasmaksut 
yhtenäistettiin tammikuun 
alussa. Tämä saattaa joiltain 
osin tarkoittaa maksujen ko‐
rotusta, sillä Oma Häme pe‐
rii pääsääntöisesti lain salli‐
mat enimmäismaksut palve 
luistaan.

Jatkossa maksuja ei voi 
maksaa palveluyksiköissä. 
Jos asiakasmaksut ovat ol‐
leet suoraveloituksessa tai 
niistä on tehty elaskutusso‐
pimus, sopimus ei automaat‐
tisesti koske uuden hyvin‐
vointialueen maksuja. Siksi 
ensimmäiset laskut lähete‐
tään postitse paperilaskuina.

– Tammikuun lopulla 
nähdään vasta paremmin, 
miten kaikki toimii. Silloin 
on lähetetty ensimmäiset 
laskut ja maksettu ensim‐
mäiset palkat, Naukkarinen 
toteaa.

– Ei tätä muutosta lähdet‐
ty viime vuodenvaihteeseen 
tekemään, vaan sillä ajatuk‐
sella, että vuoden 2024 alus‐
ta vasta toimitaan. Mutta 
tästä tämä lähtee.

Oma Hämeen verkkosi‐
vuilta voi lukea lisää hyvin‐
vointialueesta. Verkkosivut 
täydentyvät, ja siksi ypäjä‐
läisten kannattaa vielä etsiä 

tietoa palveluista ensisijassa 
Forssan seudun hyvinvointi‐
kuntayhtymän nettisivuilta.

Hyvinvointialuejohtaja 
Naukkarinen toivoo, 

että katseet alkaisivat toi‐
minnan käynnistämishässä‐
kän jälkeen pikkuhiljaa 
kääntyä palveluja kohden.

– Täytyy esimerkiksi löy‐
tää sille 10 prosentille asiak‐
kaista, jotka käyttävät paljon 
palveluja, omat prosessinsa. 
Eri asiakassegmenteille on 
tarjottava rohkeammin ja 
selkeämmin palveluita.

Myös talous edellyttää 
palveluketjujen hiomista. 
Hyvinvointialueen talousar‐
vio ennakoi tälle vuodelle 
30 miljoonan euron alijää‐
mää. Tarpeita on enemmän 
kuin rahaa, Naukkarinen tii‐
vistää.

– Siksi ei voi sanoa, että 
kaikki voisi pysyä ennal‐
laan.

Ensinnäkin valtakunnal‐
lista rahoitusmallia on hy‐
vinvointialuejohtajan mu‐
kaan oikaistava. Toisekseen 
on uskallettava tarkastella 
sitä, missä ja millaisia pal‐
veluja tulevaisuuden hyvin‐
vointialue tarjoaa. Oma Hä‐

me on tehnyt kiinteistöistä 
lain edellyttämät kolmen 
vuoden vuokrasopimukset, 
mutta jossain vaiheessa toi‐
mipaikkoja on tarkasteltava 
kriittisesti.

Valtakunnallisen soteuu‐
distuksen tavoite on nopeut‐
taa palveluihin pääsyä, pa‐
rantaa ja tasavertaistaa 
palveluita sekä lisätä kus‐
tannustehokkuutta. Naukka‐
rinen pitää itsestäänselvänä, 
ettei kaikkia osatavoitteita 
voi saavuttaa jonkin muun 
kärsimättä.

– Palvelut täytyy tavalla 
tai toisella tuottaa, Naukka‐
rinen painottaa, mutta lisää, 
että asukkaiden on hyvä va‐
rautua muutoksiin.

Kuntien tilinpäätökset 
valmistuvat alkuvuodesta. 
Niiden myötä kokonaisra‐
hoitus tarkentuu. Isompia 
periaatepäätöksiä esimerkik‐
si palveluverkosta Naukka‐
rinen odottaa aikaisintaan 
toukokuussa.

– Keväällä nähdään, mikä 
rahoituksen lopullinen taso 
on. Nyt meidän rahoituk‐
semme perustuu vain kun‐
tien budjetteihin.

Jokioisten Matkussa asuva Petri 
Helin nousee apukuskin puolelta ja 
katsahtaa Ypäjän terveyskeskuksen 
oville, sitten kelloon. On aamupäivä, 
kello on hieman vaille kymmenen. 

Helinin vastaanottoaika on kymme‐
neltä. Ajanvarauksen hän sai Ypäjän 
terveyskeskukseen, koska vapaita ai‐
koja samalle päivälle ei löytynyt lä‐
hempää. 

Matka ei ollut ongelma, hänen äi‐
tinsä Erja Helin lähti mielellään kus‐
kiksi. Polviongelmasta kärsivä Petri 
Helin ei itse oikein voi autoa ajaa.

Terveydenhuollon palvelut ovat 
tulleet myös Humppilassa asuvalle Er‐

ja Helinille tutuiksi. Hän on käynyt 
Forssan sairaalassa ja KantaHämeen 
keskussairaalassa saamassa hoitoa 
syöpään.

Vaikka laboratorion ajanvarausjär‐
jestelmä uudistui, syöpähoidossa ole‐
ville varataan ajat entiseen malliin. Se 
ja moni muu asia saa Helineiltä kiitos‐
ta.

– Toivottavasti mikään ei ainakaan 
huonompaan muuttuisi. Se, mitä olen 
tarvinnut, on ainakin toiminut, Petri 
Helin pohtii hyvinvointialueelle siirty‐
mistä.

Toisin kuin äitinsä, hän on tarvin‐
nut palveluja hyvin harvakseltaan.

– Minun kohdallani se on ehkä pis‐
tänyt vaaleanpunaiset lasit päähän, et‐
tä olen saanut todella hyvää palvelua 
sekä Hämeenlinnassa että Forssassa, 
Erja Helin intoutuu myös kiittelemään 
ja toivoo samaan hengenvetoon, ettei‐
vät palvelut heikkenisi.

Helinit eivät ole vielä huomanneet 
eroa entiseen, mutta  Oma Hämeen ai‐
kakautta onkin takana vasta tovi. Al‐
ku  vaikuttaa joka tapauksessa ihan 
lupaavalta, sillä Petrin ajanvaraus oli 
järjestynyt sujuvasti takaisinsoittojär‐
jestelmän kautta vanhasta, tutusta pu‐
helinnumerosta.

Oma Häme ujuttautuu askel kerrallaan 
osaksi aassuukkkkaaiiddeenn  aarrkkeeaa
Katriina Reijonen

Petri sai polvivaivaan nopean avun kuntarajojen yli
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Antinojantiekunta
Osakkaiden yksityistiekokous Veteraanituvalla 13.02.2023 klo 
19.00. Toimikauden 2021‐2022 tilinpäätös ja 2023‐2024 toi‐
mintasuunnitelma ja talousarvio, henkilövalinnat. Terv. tiehoi‐
tokunta.

Eläkeliitto Ypäjän yhdistys
Ti 14.2.2023 klo 13‐16 avoimet ovet. Arpajaiset, tuote‐esitte‐
lyä, kahvitarjoilu. Tuleville jäsenille tietoa Eläkeliiton ja yhdis‐
tyksen toiminnasta.

Ti 21.2.2023 klo 13 Lukupiiri veteraanituvalla Satu Leppälah‐
den johdolla

Pe 24.2.2023 klo 13 Tarinatupa veteraanituvalla Lauri Heikki‐
län johdolla

Ti 7.3.2023 klo 13 Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous 
veteraanituvalla. Kahvitarjoilu, vieraana Etelä‐Hämeen piirin 
edustaja

27.5. Saariston rengastien retkipäivä. Hinta 50‐60 euroa, tar‐
kentuu lähtijämäärän mukaan. Tarkempia tietoja 050 3636624 
pj. Keijo Leppänen

Kuusjoenkulman kyläyhdistys
Kuutamohartaus Kirikodalla (Koskentie 678, Ypäjä) ma 6.3. klo 
18.30. Tervetuloa!

SPR Ypäjän osasto
Kaikille avoimet Haavin aamut jatkuvat keskiviikkoisin Nuori‐
sotila Haavissa (Varsanojantie 8) kello 9‐11.30. Tervetuloa voi‐
leipäkahveille mukavaan seuraan. Joka toinen viikko pelataan 
bingoa, seuraava kerta 1.2. 

Lisätietoja puh. 050 363 0508/Satu Leppälahti tai 050 370 
6867/Eeva Mikkola.

Ypäjän Karjalaisseura
Vuosikokous pidetään torstaina 9.3.2023 klo 18 Veteraanitu‐
valla, käsitellään sääntöjen määräämät asiat, tervetuloa!

Ypäjän Yllätys
Ypäjän Yllätys ry:n kevätkokous sunnuntaina 5.3.2023 kello 
11:00 alkaen Pertunkaaren palloilusalissa. Käsitellään sääntö‐
jen määräämät asiat. Makkara‐ ja kermamunkki‐kahvitarjoilu 
kello 10:30 alkaen. Kaikki jäsenet paikalle päättämään yhtei‐
sistä asioista! Hallitus

Liikuntavuorot

Liikuntavuoroja Pertunkaaressa. Ilmoittautumisen vaativien 
vuorojen kausimaksut laskutetaan kauden aikana ja muut kol‐
mannen käyntikerran jälkeen. Hinnat on ilmoitettu jäsenhin‐
toina, muille kuin jäsenille hintoihin lisätään 20 € 
(joukkuepelaajien tarvitsee olla aina jäsen). Ryhmiin mahdol‐
lista ilmoittautua kesken kauden. Yhdistyksen jäsenyys on kai‐
kille avoin, jäseneksi voi liittyä vuoroilla. Jäsenmaksu on 15 € /
kalenterivuosi. Vuoroille vain sisäpelikengillä/ ‐tossuilla. Osal‐
listujia ei ole vakuutettu, suosittelemme henkilökohtaisen ta‐
paturmavakuutuksen hankkimista.

Omatoimiharjoittelu 1

Omatoimista lihaskunto‐, liikkuvuus‐, kestävyys‐, toiminnallista 
tai vastaavaa harjoittelua (ei palloilupelejä) palloilusalissa kai‐
kenikäisille (alle 15‐vuotiaat 15 ‐vuotta täyttäneen seurassa) 
2.1.–17.4. maanantaisin kello 16:00–17:30. Kausimaksu 25 € 
(2007 syntyneet ja nuoremmat 15 €).

Omatoimiharjoittelu 2

Omatoimista lihaskunto‐, liikkuvuus‐, kestävyys‐, toiminnallis‐
ta tai vastaavaa harjoittelua (ei palloilupelejä) palloilusalissa 
kaikenikäisille (alle 15‐vuotiaat 15 ‐vuotta täyttäneen seuras‐
sa) 7.1.–29.4. lauantaisin kello 9:00–10:30. Kausimaksu 30 € 
(2007 syntyneet ja nuoremmat 15 €). 

Perheliikuntavuoro

Palloilusalissa kaikenikäisille (alle 15‐vuotiaat 15 ‐vuotta 
täyttäneen seurassa) 7.1.–27.5. lauantaisin kello 10:30–12:00. 
Perheliikuntavuoro on tarkoitettu kaikenikäisille lapsille ja ai‐
kuisille yhdessä liikkumiseen. Vuorolle voi tulla vanhempien, 
isovanhempien tai vaikka kummin kanssa. Kertamaksu Yllätyk‐
sen ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Ypäjän paikallisyh‐
distyksen jäseniltä 1,50 € (2007 syntyneiltä ja nuoremmilta 
0,75 €), muilta 3 € (2007 syntyneiltä ja nuoremmilta 1,50 €). 
Osallistumismaksu käteisellä. 

Kehonhuolto

Tanssi‐/peilisalissa kaikenikäisille maanantaisin kello 19:00–
20:00. Uusi kausi 20.3.–29.5. (vuoroa ei ole 10.4., 17.4. eikä 
1.5.). Kehonhuoltotunti sisältää venyttelyä, liikkuvuus‐ ja tasa‐
painoharjoitteita sekä kehonpainolla tehtäviä lihasvoimaliik‐
keitä. Vuoro tarvitsee toteutuakseen vähintään kahdeksan 
osallistujaa, sitovat ilmoittautumiset 17.3. mennessä toimis‐
to@ypajanyllatys.fi. Hinta 35 €.

Kahvakuula 1

Ohjattua kahvakuulaharjoittelua tanssi‐/peilisalissa kaikenikäi‐
sille keskiviikkoisin kello 19:00–20:00. Alkukausi 4.1.‐15.3. 
Ryhmään mahdollista ilmoittautua kesken kauden. Uusi kausi 
22.3.–31.5. (vuoroa ei ole 19.4.) Vuoro tarvitsee toteutuak‐
seen vähintään kahdeksan osallistujaa, sitovat ilmoittautumi‐
set 19.3. mennessä toimisto@ypajanyllatys.fi. 
Osallistumismaksu 40 €/kausi.

Kahvakuula 2

Ohjattua kahvakuulaharjoittelua tanssi‐/peilisalissa kaikenikäi‐
sille perjantaisin kello 18:00–19:00. Uusi ryhmä 31.3.–26.5. 
(vuoroa ei ole 7.4. eikä 21.4.). Vuoro tarvitsee toteutuakseen 
vähintään kahdeksan osallistujaa, sitovat ilmoittautumiset 
kaudelle 28.3. mennessä toimisto@ypajanyllatys.fi. Hinta 30 
€.

Jumppa 1

Tanssi‐/peilisalissa kaikenikäisille maanantaisin kello 18:00–
19:00. Kevään alkukausi 2.1.‐13.3. (ei vuoroa 6.3.) Ryhmään 
mahdollista ilmoittautua kesken kauden. Uusi ryhmä 20.3.–
29.5. (vuoroa ei ole 10.4., 17.4. eikä 1.5.). Perusjumppatunti, 
jossa vuorottelevat lihaskuntoliikkeet, sekä sykettä nostavat 
sarjat. Välineinä käytetään kahvakuulat, käsipainot, kuminau‐
hat ja jumppakepit. Tunti sopii kaikenkuntoisille ja ‐ikäisille. 
Vuoro tarvitsee toteutuakseen vähintään kahdeksan osallistu‐
jaa, sitovat ilmoittautumiset 17.3. mennessä toimisto@ypaja‐
nyllatys.fi.  Hinta 40 € alkukausi ja 35 € loppukausi. 

Jumppa 2

Tanssi‐/peilisalissa kaikenikäisille keskiviikkoisin kello 18:00‐
19:00. Alkukausi 4.1.‐15.3. (ei vuoroa 8.3.) Ryhmään mahdol‐
lista ilmoittautua kesken kauden. Uusi ryhmä 22.3.–30.5. 
(vuoroa ei ole 19.4.). Perusjumppatunti, jossa vuorottelevat li‐
haskuntoliikkeet sekä sykettä nostavat sarjat. Välineinä käyte‐
tään kahvakuulat, käsipainot, kuminauhat ja jumppakepit. 
Tunti sopii kaikenkuntoisille ja ‐ikäisille. Vuoro tarvitsee toteu‐
tuakseen vähintään kahdeksan osallistujaa, sitovat ilmoittau‐

Yhdistystoiminta
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Suomen kaikkien aikojen menestynein kouluratsastaja, 
moninkertainen olympiaratsastaja, valmentaja, professori 
Kyra Kyrklund saapuu Ypäjän Hevosopistolle helmikuus‐
sa pitämään kouluratsastusklinikkaa ja valmentajakoulu‐
tusta 26.–27.2.2023. Kyrklund pitää sunnuntaina kaikille 
avoimen kouluratsastusklinikan, josta jokainen voi saada 
mestarilta työkaluja ratsastukseen ja hevosten kouluttami‐
seen. 

Maanantaina Kyrklund jatkaa valmentajien, ratsastuk‐
senopettajien ja ohjaajien kanssa valmentajakoulutuksen 
merkeissä. Kouluratsastusklinikka on osa Kyrklund val‐
mentajille pitämää kaksipäiväistä valmentajakoulutusta.

Tapahtuma on osa Suomen Ratsastajainliiton ja Opetus 
ja kulttuuriministeriön tukemaa osaamisen kehittämisen 
hanketta, joka toteutetaan yhteistyössä Hevosopiston ja 
Equestrian Trainers Finland kanssa. Hankkeen kautta on 
mahdollisuus kehittää valmennusosaamista.

Kyra Kyrklundin valmentajakoulutus on tärkeä tukipila‐

ri ja upea mahdollisuus koko Suomen ratsastuksen opetuk‐
sen ja valmennuksen kehittämiselle.

– Kyra Kyrklundin kouluratsastusklinikka ja valmen‐
nusklinikka on ratsastuksen huipputapahtuma, jonka kautta 
me valmentajat ja opettajat saamme hienon mahdollisuu‐
den päästä kehittämään valmennusosaamistamme. Lisäksi 
uskon, että klinikan anti on ainutlaatuista myös ratsastuk‐
senharrastajille sekä hevostalouden ammattilaisille, Hevos‐
opiston Anu Korppoo sanoo.

Hevosopistolla tapahtuu:
5.2. Hevosopisto kauden avaus, esteratsastuskilpailut

11.‐12.2. Hevosopisto Winter Dressage, kouluratsastuskilpailut
26.2. Kyra Kyrklund kouluratsastusklinikka

27.2. Kyra Kyrklund valmentajakoulutus
3.3.‐5.3. Hevosopisto Jumping Indoor, esteratsastuskilpailut

23.3.‐26.3. Hevosopiston kansainvälinen kouluratsastuskilpailu

tumiset 12.3. mennessä toimisto@ypajanyllatys.fi. Hinta 40 
€ / kausi.

Seniorijumppa

Tanssi‐/peilisalissa maanantaisin kello 9:30–10:30. Alkukausi 
2.1.‐13.3. (ei vuoroa 6.3.) Ryhmään mahdollista ilmoittautua 
kesken kauden. Uusi ryhmä 20.3.–29.5. (vuoroa ei ole 10.4., 
17.4. eikä 1.5.). Seniorijumppa on perusjumppatunti senioreil‐
le. Tunti ei sisällä vaikeita askelkuvioita ja lihaskuntoliikkeissä 
jokainen voi tehdä oman kuntonsa mukaan. Lihaskuntoliikkeet 
suunnataan kehon päälihasryhmille. Apuna voidaan käyttää 
esimerkiksi kuminauhoja, käsipainoja ja kehon omaa painoa. 
Liikkuvalla osuudella pyritään saamaan mukavalla ja helpolla 
tavalla hiki pintaan. Vuoro tarvitsee toteutuakseen vähintään 
kahdeksan osallistujaa, sitovat ilmoittautumiset 17.3. mennes‐
sä toimisto@ypajanyllatys.fi. Hinta 40 € alkukausi/ 35 € loppu‐
kausi.

Pickleball

Palloilusalissa kaikenikäisille (alle 15‐vuotiaat 15 vuotta täyttä‐
neen seurassa) 5.1.–1.6. torstaisin kello 19:30–21:00. Pickle‐
ball on mailapeli, jota pelataan salibandypallon kaltaisella 
pallolla. Pelissä yhdistyy piirteitä sulkapallosta, tenniksestä ja 
pöytätenniksestä. Pelaajia on kaksi tai neljä. Kausimaksu 35 € 
euroa (2007 syntyneet ja nuoremmat 20 €). 

Sulkapallo 1

Omatoimista sulkapallon pelaamista palloilusalissa kaikenikäi‐
sille (alle 15‐vuotiaat 15 vuotta täyttäneen seurassa) 3.1.–
30.5. tiistaisin kello 20:00–21:30. Kausimaksu 35 € (2007 syn‐
tyneet ja nuoremmat 20 €). 

Sulkapallo 2

Omatoimista sulkapallon pelaamista palloilusalissa kaikenikäi‐
sille (alle 15‐vuotiaat 15 vuotta täyttäneen seurassa) 5.1.–1.6. 
torstaisin kello 19:30–21:00. Kausimaksu 35 €. (2007 synty‐
neet ja nuoremmat 20 €).

Aikuisten salibandy 1

Kuntoliikuntapohjaista salibandyn pelaamista palloilusalissa 
2009 syntyneille ja vanhemmille 2.1.–29.5. maanantaisin kello 
19:30–21:00. Kausimaksu 35 €. 

Aikuisten salibandy 2

Kuntoliikuntapohjaista salibandyn pelaamista palloilusalissa 
2009 syntyneille ja vanhemmille 4.1.–31.5. keskiviikkoisin kello 
19:30–21:00. Kausimaksu 35 €. 

Lasten salibandy

Kuntoliikuntapohjaisia salibandyn harjoituksia ja pelaamista 
palloilusalissa 2010–2013 syntyneille 11.1.–26.4. (vuoroa ei 
ole 22.2.) keskiviikkoisin kello 16:00–17:30. Vuorolle mahdol‐
lista ilmoittautua kesken kauden toimisto@ypajanyllatys.fi. 
Kausimaksu 50€.

Tenavien salibandy

Kuntoliikuntapohjaisia salibandyn harjoituksia ja pelaamista 
palloilusalissa 2014–2016 syntyneille 11.1.–26.4. (vuoroa ei 
ole 22.2.) keskiviikkoisin kello 17:30–18:30. . Vuorolle mahdol‐
lista ilmoittautua kesken kauden toimisto@ypajanyllatys.fi. 
Kausimaksu 35 €. 

Aikuisten lentopallo (päivävuoro)

Kuntoliikuntapohjaista lentopallon pelaamista palloilusalissa 
2009 syntyneille ja vanhemmille 3.1.–1.6. tiistaisin ja torstaisin 
kello 10:30–12:30. Kausimaksu 45 €.

D‐ikäisten lentopallo

Monipuolisesti lentopallon harjoittelua ja pelaamista palloi‐
lusalissa 2009–2011 syntyneille 3.1.–27.4. tiistaisin ja torstai‐
sin kello 17:30–19:30. Mahdollisuus joukkue‐/sarjatoimintaan. 
Kausimaksu 45 €/yksi kerta viikossa ja 60 €/kaksi kertaa viikos‐
sa ja joukkuepelaajilta 70 €. 

E‐ikäisten lentopallo

Monipuolisesti lentopallon harjoittelua ja pelaamista palloi‐
lusalissa 2012–2013 syntyneille 3.1.–27.4. tiistaisin ja torstai‐
sin kello 16:30–18:00. Mahdollisuus joukkue‐/sarjatoimintaan. 
Kausimaksu harrastepelaajilta 35 € /yksi kerta viikossa ja 50,00 
€/ kaksi kertaa viikossa ja joukkuepelaajilta 60 €.

F‐ikäisten lentopallo

Monipuolisesti lentopallon harjoittelua ja pelaamista palloi‐
lusalissa 2014–2016 syntyneille 3.1.–27.4. tiistaisin ja torstai‐
sin kello 16:30–17:30. Mahdollisuus joukkue‐/sarjatoimintaan. 
Kausimaksu harrastepelaajilta 25 €/yksi kerta viikossa ja 35 €/
kaksi kertaa viikossa ja joukkuepelaajilta 40 €. 

Lisätietoa

Lisätietoa löydät Ypäjän Yllätyksen viralliselta ilmoitustaululta 
Pertunkaaresta, www.ypajanyllatys.fi/, Ypäjän Yllätyksen Face‐
book sivuilta tai liikuntavastaava@ypajanyllatys.fi / 
050 355 9901

Kouluratsastuksen legenda Hevosopistolla



10 1/2023

YPÄJÄN
KIRJASTO

Hossintie 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

ti‐to klo 10.00–16.00

pe klo 13.00–16.00

aattopäivinä 11.00–14.00

Omatoimikirjaston 
käyttöoikeutta

voi hakea kirjastosta 
asiakaspalveluaikoina.

Kirjaston monitoimitila on 
luovutettu toistaiseksi 

esikoulun käyttöön.

Ypäjäläisen 
jakelu

Ypäjäläisen jakelu on 
vaihtunut Jakelukulma 
Oy:stä Postin Kotisuora 
Premiumiin. Lehti jae‐
taan kaikkiin Ypäjän koti‐
talouksiin, joissa asutaan 
vakituisesti. Huomaat‐
han, että lehteä ei jaeta 
postilaatikoihin tai ‐luuk‐
kuihin, joissa on ilmais‐
jakelukielto. Tällöin 
lehden voi noutaa esi‐
merkiksi kunnanvirastos‐
ta, kirjastosta tai Salesta.
Jakeluhäiriöilmoituksen 
voi jatkossa tehdä puh. 
0100 5445 (ma–pe 8–18, 
la 9–16).

Muutoksia Forssan seudun 
laboratorioiden ajanvaraukseen 

Ajanvaraukset Forssan seudulla 2.1.2023 alkaen tehtäviin laboratoriotutkimuksiin tehdään Fim‐
labin Vihta‐ajanvarausjärjestelmän kautta.
Näin varaat ajan netissä
    1. Klikkaa varaa aika ‐painiketta FSHKY:n etusivulla tai mene osoitteeseen fimlab.vihta.com.
    2. Valitse alue, palvelu (esim. verikokeet) ja toimipiste.
    3. Hae vapaat ajat ja valitse sinulle sopiva aika.
    4. Täytä tarvittavat asiakastiedot.
    5. Saadaksesi varausvahvistuksen lisääthän asiakastietoihisi myös puhelinnumeron ja/tai säh‐
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Kannanotto

Kustannusten 
nousu uhkaa viedä 
iäkkäät taas eris
tykseen

Eläkeliiton EteläHämeen 
piiri pelkää, että koronan 
vuoksi eristyksessä olleet 
eläkeläiset ovat vaarassa 
joutua uudestaan eristykseen 
voimakkaan energian hin‐
nan nousun vuoksi. Talou‐
den kiristyessä vaarana on, 
että eläkeläiset ryhtyvät tin‐
kimään ruuasta, lämmityk‐
sestä, harrastuksista ja ter‐
veydenhoidosta.

Eläkeliiton kyselytutki‐
muksen mukaan lähes puo‐
let 4500 kyselyyn vastan‐
neesta arveli, ettei selviä 
tulevasta talvesta ilman on‐
gelmia. Kyselyn tulos oli 
pysäyttävä. Vanhimmat vas‐
taajat olivat yli 90vuotiaita.

Monet kokivat, että eivät 
pystyneet mitenkään varau‐
tumaan näin suureen ener‐
gian hinnan nousuun. Pie‐
nistä eläkkeistä pitäisi hoitaa 
moninkertaisesti nousseet 
sähkölaskut. Jokainen tar‐
vitsee näin poikkeusoloissa‐
kin lämpöä kotiinsa ja päi‐
vittäisen ravintonsa.

Suurimmassa ahdingossa 
tulevat olemaan yksin asu‐
vat pieniä eläkkeitä saavat 
eläkeläiset. On vaarana, että 
yhteiskunnalle on kertymäs‐
sä kustannuksia, mikäli näi‐
den ihmisten eläminen näis‐
tä syistä heikkenee.

Heikommassa asemassa 
olevat eivät välttämättä us‐
kalla tai halua pyytää apua. 

Eläkeliiton EteläHämeen 
piiri on huolissaan, että pe‐
rättäiset pienituloisiin eläke‐
läisiin kohdistuvat kriisit 
synnyttävät uuden köyhien 
eläkeläisten ryhmän ja halu‐
aa tuoda julkilausumassaan 
ongelman päättäjien tietoon.

köpostiosoitteen.
    6. Voit myös tilata muistutuksen varauksestasi sähköpostilla tai tekstiviestillä.
    7. Vahvista varaus.
    8. Saat sähköpostitse tai tekstiviestillä varausvahvistuksen, joka sisältää varausavaimen ja pin‐
koodin, joiden avulla voit tarkistaa, muuttaa tai peruuttaa aikasi. Varausvahvistus sisältää myös 
palvelunumeron, jolla sinut kutsutaan näytteenottoon.
    9. Huomaathan, että asioidessasi Forssan seudun laboratorioissa sinun on ilmoittauduttava 
itseilmoittautumisautomaatilla laboratorioon saavuttaessa.

Fimlabin asiakasneuvonta ja puhelinajanvaraus
Fimlabin puhelinajanvaraus ja asiakasneuvonta palvelevat Forssan seudun asiakkaita nu‐
merossa 010 808 515 arkisin ma–pe klo 7–18. Asiakasneuvontamme palvelee numerossa 

03 3117 4445 arkisin ma–pe klo 8–16.
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Ypäjän kunta järjestää kaikille avointa 
palveluliikennettä. Lisätietoja: www.ypaja.fi. 

Hakusana: Liikennepalvelut

ASIOINTIMATKA 
FORSSAAN

torstaina 2.2.2023 (vko 5)

torstaina 2.3.2023 (vko 9)

torstaina 30.3.2023 (vko 13)
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

Valintoja
Eläkeliiton Etelä‐Hämeen piirin puheenjohtajana jatkaa vuonna 
2023 Seppo Kuparinen Lopelta. Piirihallituksessa erovuoroisista 
jatkavat Maija Kyllönen (Urjala) ja Sinikka Suonpää (Ypäjä). Uusina 
jäseninä piirihallitukseen valittiin Pirkko Mattila (Lammi) ja Mirja 
Lammi (Riihimäki).

Eläkeliitto Ypäjän yhdistys ry valitsi syyskokouksessaan uuden 
hallituksen vuodelle 2023. Puheenjohtajana aloittaa muutaman 
vuoden tauon jälkeen Keijo Leppänen. Muut hallituksen jäsenet 
ovat Anne Lindholm, Pirkko Suvanto, Sirpa Salo, Markku J. Honka, 
Keijo Mäki‐Punto, Seppo Vähämäki, Lauri Heikkilä ja Eila Tuura.

EDUSKUNTAVAALIT 2023
Ypäjän kunnassa toimitetaan eduskuntavaalit 
sunnuntaina 2. päivänä huhtikuuta 2023. Vaalitoimitus 
alkaa vaalipäivänä klo 9.00 ja päättyy klo 20.00.

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

Nro Äänestysalue Äänestyspaikka

1 Ypäjä Kartanon koulu,

Varsanojantie 97

ENNAKKOÄÄNESTYS
Eduskuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 22.3.–
28.3.2023. Ennakkoäänestyspaikkana on Ypäjän 
kunnanvirasto, osoite Perttulantie 20.

Ennakkoäänestyspaikka on auki seuraavasti:

keskiviikko klo 9–15

torstai klo 9–15

perjantai klo 9–14.30

lauantai ja sunnuntai klo 10–15

maanantai klo 9–15

tiistai klo 9–18

Ypäjän kunnan keskusvaalilautakunnan osoite on 
Perttulantie 20, 32100 YPÄJÄ.

Ypäjällä 12.1.2023

Ypäjän kunnan
keskusvaalilautakunta


