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Ypäjäläisen 
jakelu

Ypäjän kunta alkaa tammi‐
kuun alusta pos aa lehteä 
ypäjäläisille ko talouksille, 
jotka kuuluvat jakelukat‐
veen piiriin. Saadaksesi leh‐
den ilmoitathan nimesi ja 
koko pos osoi eesi kun‐
nanvirastoon puh. (02) 762 
6500 tai kunta@ypaja.fi.

MYYDÄÄN 
EDULLISESTI
Kaksio keskustassa
Papalin e 1:ssä.

Tied. Tanja Leinonen 
puh. 050 3382718
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Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän 
seurakunnan julkaisema 

tiedotuslehti Ypäjän 
kunnan asukkaille.
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Lehden suurin vastuu 
ilmoituksen 

julkaisemisessa 
sattuneesta virheestä on 

ilmoituksen hinta.

Kunnanvirasto:

Per ulan e 20

32100 Ypäjä

puh. (02) 762 6500

kunta@ypaja.fi

Päätoimittaja:

Katriina Reijonen

puh. 050 337 2527

ypajalainen@ypaja.fi

Sivunvalmistus:

Painotalo Painola

Jakeluhuomautukset:

Jakelukulma Oy

puh. 050 447 7739

Ypäjän seurakunta

Per ulan e 8

32100 Ypäjä

puh. (02) 767 3108

ypaja.srk@evl.fi

Seurakuntatoimisto

Ma, ke, to klo 9‐12

Diakoniatoimisto

ke klo 14‐15, 

pe klo 14‐15

ILMOITUSHINNAT

Yhdistyksen ilmoitukset ‐30%

Etu ja takasivu

0,75 €/pmm + alv

Muu osa lehteä

0,50 €/pmm + alv
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ILMOITUSTEN JÄTTÖPÄIVÄ

Seuraava Ypäjäläinen ilmestyy 

2.3.2022. Lehteen tarkoite u 

aineisto on lähete ävä 

sähköpos tse osoi eeseen 

ypajalainen@ypaja.fi viimeistään 

maanantaina 21.2.2022 klo 15. 

Nro 3/2022 ilmestyy 6.4.2022.

Uusi vuosi, uudet tuulet
Matti Alanko, kunnanhallituksen puheenjohtaja

Vuosi on vaihtunut talvi‐
sissa tunnelmissa ja al‐

manakat on käännetty tammi‐
kuuhun.  Vuoden  vaihteessa 
monet meistä ovat tehneet eri‐
näisiä toimenpiteitä, esim. in‐
ventaarioita, voidakseen aloit‐
taa uutta kautta. Uuden vuoden 

puolella alkaa tilinpäätöksen koonti, josta voimme analysoi‐
da menneen vuoden tulot ja menot.
Aluevaalit ovat jo ovella. Toivon, että ihmiset kävisivät 

aktiivisesti äänestämässä, sillä vaaleissa valituilla on todella 
isot palvelukokonaisuudet huolehdittavanaan koskien meitä 
kaikkia. Näiden palveluiden saatavuudella ja toimivuudella 
on vaikutusta myös kuntien, seudun ja maakunnan elinvoi‐
maan.
Sotepalvelut ovat iso työllistäjä paikallisesti. Siksi on 

huolehdittava työn houkuttelevuudesta saadaksemme teki‐
jöitä jatkossa. Palo ja pelastustoimi kuuluvat jatkossa alue‐
valtuuston hallinnon alle. Tämä on yksi tärkeä kokonaisuus, 
joka on oltava hyvässä iskussa nopeisiin tilanteisiin. Tässä 
on aika iso paketti kaiken kaikkiaan vastattavana koko alue‐
hallinnolle. Toivon, että hallinto olisi kevyt ja ketterä, että se 
huomioisi asiakkaiden moninaiset tarpeet. 

Tämän vuoden alussa meillä aloittaa uusi viranhaltija 
sivistysvarhaiskasvatusjohtaja Sini Lilja. On muka‐

vaa, että saimme viran täytettyä ja uusia tuulia kuntaan. Teh‐
tävän hallinnointiin sisältyy mm. kirjasto, nuorisotyö, kult‐
tuuri. Meillä on ollut vajausta parin kuukauden ajan em. 
toimessa ja on hyvä, että saimme nopeasti tämän viran täy‐
tettyä Ypäjän kunnan pienen, mutta tehokkaan organisaation 
tueksi. Meillä on sivistystoimen puolella asioita, jotka ovat 
nousseet keskusteluissa esiin, uskon, että löydämme ratkai‐
suja niihin kevään kuluessa. Toivotan onnea ja menestystä 
uudelle viranhaltijalle tehtävässään.

Uusia tuulia tuovat Tyrinselän tuulivoimalat, jotka vih‐
doinkin ovat aloittaneet toimintansa. Voimalat ovat aikansa 
tehokkaimpia: maksimituotto on 4.2mgw. Aluetta on kehuttu 
tuulivoimalle suotuisaksi alueeksi tuulisuudeltaan. Ne tuovat 
myös myötätuulta alueen talouteen. Kunta saa niistä vero‐
tuottoja eri tavoin mm. kiinteistöveroa. Maanomistajat saa‐
vat vuokratuloja, lisäksi tiestöä on kunnostettu tuolla alueel‐
la.

Hyvää alkavaa vuotta kaikille!

""
TTuuuulliivvooiimmaallaatt   ttuuoovvaatt  mmyyööttäättuuuullttaa  aalluueeeenn  
ttaalloouutteeeenn..

Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN 
FORSSAAN

TORSTAINA 20.1.2022

TORSTAINA 17.2.2022
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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Tammikuu on vuoden ensimmäi-
senä kuukautena monella tapaa 

alkujen aikaa. Ypäjän kunnassa se on 
myös konkreettisesti sitä. Meillä nimit-
täin aloittaa tammikuussa uusi var-
haiskasvatus-sivistysjohtaja Sini Lilja. 
Toivotetaan yhdessä Sini lämpimästi 
tervetulleeksi Ypäjän kunnan palve-
lukseen.

Varhaiskasvatus- ja sivistyspalvelut 
ovat yksi kuntamme kivijaloista: esi-
merkiksi ne kasvattavat meille tulevai-
suuden tekijöitä ja ammattilaisia. Si-
vistyspalveluiden sateenvarjon alle 
mahtuvat myös kirjastopalvelut sekä 
nuoriso- ja kulttuuritoimi.

Vuoden lopussa kunnassa ko-
koontui valtuusto hyväksymään 

vuoden 2022 talousarvion. Ilokseni 
voin todeta, että budjetti on ylijää-
mäinen. Tästä kiitos kaikille työnteki-
jöillemme ja luottamushenkilöille, jotka 
yhdessä olitte talousarviota tekemäs-
sä.

Talousarviossa on hahmoteltu in-
vestointeja kunnan tulevaisuuden ra-
kentamisen eteen. Investointisuunni-
telmaa vuosille 2022–2025 katsellessa 
on helppo huomata, että Ypäjää ke-
hitetään pitkäjänteisesti. Listalla on 

esimerkiksi Heporannan päiväkodin 
piharemontin teko, ulkokuntosalin ra-
kentaminen, Rautarinteen valaistuk-
sen uusiminen ja puistoalueiden pe-
rusparannuksia sekä monia muita 
kuntalaisen elämänlaatua parantavia 
asioita. Kuntamme sen kuin kehittyy 
kehittymistään.

Viime numerossa jo väläyttelin 
aluevaalikeskustelua. Nyt on to-

si kyseessä: tammikuussa nimittäin 
toteutetaan historian ensimmäiset 
aluevaalit. Mediassa on jo etukäteen 
kerrottu, että aluevaalien äänes-
tysprosentti on jäämässä surkeaksi. 
Tämä tarkoittaa Ypäjän kaltaiselle 
maalaiskunnalle mahdollisuutta: kun 
nyt tuttuun tapaan kunnostaudum-
me vaaleissa ja käymme joukolla 
uurnille, pystymme parhaiten vaikut-
tamaan vaalitulokseen.

Muistin virkistykseksi. Aluevaaleissa 
valitaan edustajat aluevaltuustoihin. 
Aluevaltuusto käyttää hyvinvointialu-
eella ylintä päätösvaltaa. Muista siis 
käyttää äänioikeuttasi, ettei joku muu 
tee sitä puolestasi.

Mukavaa vuodenalkua!

Uusien alkujen aika
Tatu Ujula, kunnanjohtaja

""
IInnvveessttooiinnttiissuuuunnnniitteellmmaa--
ssttaa   oonn   hheellppppoo   hhuuoommaattaa ,,   
eettttää   YYppääjjääää   kkeehhiitteettäääänn   
ppiittkkääjjäänntteeiisseessttii ..

YPÄJÄN
KIRJASTO

Hossin e 2, 32100 Ypäjä

Puh. 044‐4352006

ypajan.kirjasto@ypaja.fi

www.ypaja.fi 

www.lounakirjastot.fi

Kirjasto on myös 

Facebookissa ja Instagramissa 

@ypajankirjasto

AUKIOLOAJAT
voimassa toistaiseksi

ma klo 13 – 19

 klo 13 – 19

ke klo 10 – 16

to klo 13 – 19

pe klo 13 – 16

lauantaisin sulje u

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys
11.1. Kuukausitapaaminen on peru u

13.1. Karonkka‐juhla siirre y

18.1. Lukupiiri peru u

25.1. Tarinatupa peru u

8.2.   klo 11.00 Hallituksen kokous, Veteraa‐
nitupa

8.2.   klo 13.00 Kuukausitapaaminen, vieraa‐
na diakoniatyöntekijä Katriina Laiho

14.2. ma klo 13–17 Ystävänpäiväkaffeet, Vete‐
raanitupa

15.2.   klo 13.00 Lukupiiri, Veteraanitupa

20.2. su klo 15.00 Gospel‐konser , kirkko

25.2. pe klo 13.00 Tarinatupa, Veteraanitupa

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

SPR Ypäjän osasto
Haavin  aamukahvit  ovat  tauolla  koronarajoi‐
tusten  vuoksi  ainakin  tammikuun  ajan.  Toi‐
vo avas   rajoitukset  poistuvat  ja  saamme 
aloi aa  kevätkauden  3.2.2022.  Tapaamme 
taas  torstaisin  Nuoriso la  Haavissa  (Varsano‐
jan e 8) kello 9‐11.30.  

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

Ypäjän Yllätys
Ajantasaiset  liikuntavuorot  löytyvät  yhdistyk‐
sen  verkkosivuilta  www.ypajanyllatys.fi  ja 
Facebookista.

Yhdistystoiminta



TOIMINTAA TAMMI‐HELMIKUUSSA

Jumalanpalvelus 16.1.2022 10

Messu, 3. sunnuntai loppiaisesta 23.1.2022 10

Rippikoulun oppitunti Messun lisäksi 23.1.2022 10–14

Jumalanpalvelus 30.1.2022 10

Päiväkerho 1.2.2022 9–11

Varkki‐kerho Haavissa 1.2.2022 14.30–16.00

Perhekerho 2.2.2022 10–12

Nuortenilta 2.2.2022 18–20

Päiväkerho 3.2.2022 9–11

Laulusiskot & Veisuuveljet 3.2.2022 18–20

Muskari (pienten lasten) 4.2.2022 11–11.30

Messu 6.2.2022 10

Päiväkerho 8.2.2022 9–11

Varkki‐kerho Haavissa 8.2.2022 14.30–16.00

Perhekerho 9.2.2022 10–12

Nuortenilta 9.2.2022 18–20

Päiväkerho 10.2.2022 9–11

Kultaisen iän‐kerho 10.2.2022 11.30–13.30

Laulusiskot & Veisuuveljet 10.2.2022 18–20

Muskari (pienten lasten) 11.2.2022 11–11.30

Jumalanpalvelus 13.2.2022 10

Päiväkerho 15.2.2022 9–11

Diakoniapiiri 15.2.2022 13–15

Varkki‐kerho Haavissa 15.2.2022 14.30–16

Siionin Kannel 15.2.2022 18–20

Perhekerho 16.2.2022 10–12

Nuortenilta 16.2.2022 18–20

Päiväkerho 17.2.2022 9–11

Rippikouluopetus 17.2.2022 18–20

Laulusiskot & Veisuuveljet 17.2.2022 18–20

Muskari (pienten lasten) 18.2.2022 11–11.30

Maksetut Viulut‐konsertti 19.2.2022, kellonaika tarkentuu

Messu 20.2.2022 10

Gospel‐konsertti 20.2.2022 13–15

Päiväkerho 22.2.2022 9–11

Päiväkerho 24.2.2022 9–11

Kultaisen iän‐kerho 24.2.2022 11.30–13.30

Jumalanpalvelus 27.2.2022 10

Isoskoulutus 27.2.2022 12–16

Päiväkerho 1.3.2022 9–11

Varkki‐kerho Haavissa 1.3.2022 14.30–16.00

Perhekerho 2.3.2022 10–12

Nuortenilta 2.3.2022 18–20

DIAKONIATYÖN
HELMIKUU

Kultaisen iän kerhot torstaisin 
11.30‐13.30:
10.2. ja 24.2.
Ypäjänkylän diakoniapiiri torstai‐
na 17.2. kello 12.00
Diakonia/ musiikkipiiri seurakun‐
tatalolla 15.2. kello 13.00.
Päivystykset:
Keskiviikkoisin kello 14‐15
Perjantaisin kello 14‐15
Muuna aikana sovitus .
Koronarajoitukset voivat muu aa 
lanne a ja niistä  edotetaan 

myöhemmin.
Katriina Laiho, diakoniatyöntekijä
katriina.laiho@evl.fi tai 040‐
5536362

LAPSITYÖ
Päiväkerho alkaa  istaina 1.2. 
kello 9.00.
Vapaita paikkoja voi kysyä las‐
tenohjaaja Katriina Laiholta: 
040‐5536362 / katriina.lai‐
ho@evl.fi

TIEDOKSI
Kirkkoherra Pen  Lehto on 
virkavapaalla 31.3.2022 as . 

Hänen sijaisenaan vs. 
kirkkoherrana toimii Kukka‐
Maaria Salmiovirta. Hänet 

tavoi aa puh. 040 804 9251.
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Joulunaika  on  jäänyt taakse ja olemme saa‐
neet jälleen hiljentyä seimen 
ja joulun sanoman äärelle.
Maailma muuttuu  jatku‐

vasti  ja  jossakin  määrin 
meidänkin on mukauduttava 
siihen  ja  mentävä  virran 
mukana. Joulun sanoma on 
kuitenkin se, mikä on pysy‐
nyt muuttumattomana vuo‐
situhanten läpi.
Jeesus, maailman Vapah‐

taja, syntyi jälleen pieneksi 
vauvaksi  vaatimattomaan 
seimeen. Ensimmäinen jou‐
lu  muutti  kaiken  ja  aloitti 
uuden ajan. Jeesuksen syn‐
tymän myötä maailmankir‐
jat niin sanotusti kääntyivät 
päälaelleen  ja  tulevaisuus 
kirjoitettiin kokonaan uudel‐
leen. Jeesus  toi maailmaan 
mukanaan rakkauden ja ar‐
mon.
Siihen sanomaan me  ih‐

miset  saamme  turvautua 

vielä tänä päivänäkin.
”Minä olen maailman va‐

lo. Se, joka seuraa minua, ei 
kulje pimeässä, vaan hänellä 
on  elämän valo”,  sanotaan 
Johanneksen evankeliumis‐
sa. Ja juuri valoa Jeesus on 
tuonut mukanaan pimeyden 
keskelle olemalla tietynlai‐
nen valonpilkahdus.

Valoon, tai valaistumi‐
seen liittyy symboli‐

sesti myös loppiaisen sano‐
ma.  Tähti  syttyi  sen  tallin 
ylle, jossa Jeesus syntyi. Tä‐
mä tähti  toimi merkkinä ja 
valona Itämaan tietäjille, jot‐
ka  löysivät  tiensä  seimen 
luo.
Tuota tähteä voisi kuvata 

kirkkaaksi  katulampuksi, 
jonka tarkoitus oli paitsi olla 
merkkinä,  myös  herättää 
huomiota.  Ja  kirkas  tuon 
tähden  on  totisesti  pitänyt 
olla,  koska  mikään  pieni 

tuikku ei olisi saanut tarvit‐
tavaa  huomiota  osakseen, 
eivätkä  tietäjät  olisi  lähte‐
neet tuolle matkalle. Jo läh‐
tiessään he varmasti aavisti‐
vat, että tulevat todistamaan 
jotain  ennennäkemätöntä, 
mutta  kaikki  sai  lopullisen 
merkityksensä vasta, kun he 
lahjoineen pysähtyivät Ma‐
rian, Joosefin ja Jeesusvau‐
van luo.

Uskallan  väittää,  että 
me  kaikki  olemme 

nykyajan  tietäjiä.  Jeesusta 
seuratakseen ei tarvitse olla 
mitenkään oppinut ihminen. 
Me kaikki olemme omanlai‐
siamme ihmisiä ja kannam‐
me  mukanamme  mennei‐
syyden kokemuksia.
Kaikkein raskaimpina ai‐

koina tuo johtotähti on saat‐
tanut olla hyvinkin olla ka‐
doksissa.  Mutta  jos  mietit 
omaa  elämääsi,  mikä  saisi 

sinut liikkeelle? Mikä on se 
tähti,  joka  johdattaa  sinut 
Jumalan  sanan  äärelle  ja 
vahvistaa  uskoasi?  Mikä 
saisi sinut mahdollisesti jät‐
tämään nykyisen elämäsi ja 
muuttumaan  täydellisesti? 
Mikä saa tai voisi saada si‐
nut  avaamaan  sydämesi  ja 
ottamaan vastaan sanoman 
Jeesuksesta?
Me kilvoittelemme koko 

elämämme,  emmekä  tule 
ikinä valmiiksi. Me opimme 
aina uusia asioita Jeesukses‐
ta. Kaikkein selkein  johto‐
tähtemme elämässä voisi ol‐
la  esimerkiksi  usko  ja 
Raamattu. Jokaisella meistä 
on kuitenkin oma tapamme 
uskoa ja vahvistaa uskonelä‐
määmme. Loppujen lopuksi 
tärkeintä  on,  että  jokainen 
etsii rauhassa sitä tähteä, jo‐
ka kerran vie meidät taivaan 
kotiin.

Jeesus – maailman valo
Katriina Laiho, diakoni ja lastenohjaaja

Piia Nikkilä jatkaa Kuvion hallituksessa

Kulttuuriyhdistys Kuvio kaksinkertaistaa kuntajäsen‐
maksunsa aiemmasta 0,25 eurosta 0,50 euroon. Jä‐

senmaksu määräytyy asukasluvun perusteella. Muut jäsen‐
maksut yhdistys päätti syyskokouksessaan pitää ennallaan.
Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Minna Autio, jonka 

kaksivuotiskausi hallituksen johdossa oli päättymässä. Syys‐
kokous valitsi yksimielisesti Aution Kuvion hallituksen joh‐
toon myös seuraavalle kaksivuotiskaudelle 2022–2023.
– On suuri ilo ja kunnia jatkaa hallituksen johdossa seu‐

raavallakin kaudella, kun on saanut näin hyvää palautetta 
edellisestä, Autio toteaa Kulttuuriyhdistys Kuvion tiedot‐
teessa.
Humppilalainen Minna Autio on kirjailija, kulttuurituotta‐

ja ja sanataideohjaaja. Hän on hoitanut Kuviolla Taidetalo 
liikkeessä hankkeen organisointia hankkeen päättymiseen 
asti lokakuussa 2021. Tällä hetkellä hän toimii Lastenkult‐
tuurikeskus LEKA:n kulttuurituottajana.
Ypäjän kunnan edustajana hallituksessa jatkaa Piia Nik‐

kilä. Muita kuntajäseniä ovat Tammela, Forssa, Jokioinen ja 
Humppila.
Kuvion hallinnoima Lastenkulttuurikeskus LEKA aiotaan 

laajentaa uusiin kuntiin. Lisäksi yhdistyksellä on suunnitel‐
missaan verkostomaisen kulttuurihyvinvointikeskuksen pe‐
rustaminen LounaisHämeeseen. Keskuksen toiminta vastai‐
si  kuntien  kulttuurilain  vaatimuksiin,  parantaisi  seudun 

asukkaiden ja toimijoiden hyvinvointia ja osallisuutta sekä 
lisäisi seudun luovien alojen toimijoiden työllisyyttä ja laa‐
jentaisi heidän osaamisalueitaan.
– Juuri nyt kulttuurin tuoma hyvinvointi on entistäkin tär‐

keämpää meidän kaikkien arjessamme, ja myös henkisen 
kestävyyden kannalta. Mitä enemmän arjessamme on voi‐
mia lisääviä luovia asioita, sitä paremmin me kestämme 
myös ankeampien aikojen tuoman henkisen paineen, painot‐
taa puheenjohtaja Autio.
Kulttuuritoimijat yhteen kokoava yhdistys on niin ikään 

hakenut rahoitusta hankkeelle, jossa se kartoittaisi seudun 
vireää ja monipuolista tarina ja kulttuuriperinnettä ja tuot‐
taisi siitä kaikille avointa materiaalia.

Kuntajäsenten lisäksi Kuvion hallituksen muodostavat 
yhteisöjäseninä Jokiläänin opistolaisyhdistys, Tam‐

melan Nuorisoseura Aura, Art Tsydeemi oy, Forssan Myk‐
käelokuvayhdistys, Forssa eläväksi ja kauniiksi ry, Kuhan‐
kosken Kilta ry sekä Taideyhdistys ITU ry.
Henkilöjäseninä hallitukseen kuuluvat Satu Söderström, 

Juhani Pellonpää ja Antti Latva.
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Taksi  Helsinki  aloitti  vuoden 
alussa Kelataksimatkojen väli‐

tyksen KantaHämeen,  Uudenmaan, 
VarsinaisSuomen,  Satakunnan,  Pir‐
kanmaan, KeskiSuomen, PohjoisSa‐
von  sekä Lapin maakuntien alueilla. 
Uudet tilausnumerot avautuivat joulu‐
kuussa.
– Valmistautumisemme Kelakyy‐

tien välitykseen kahdeksan maakunnan 
alueella on edennyt aikataulussa ja hy‐
vässä  yhteistyössä  Kelan  kanssa. 
Olemme saaneet hienosti mukaan maa‐
kuntien paikallisia ja asiakkaille jo tut‐
tuja taksiyrityksiä ajamaan Kelamat‐
koja,  kertoo  toimitusjohtaja  Jari 
Kantonen yhtiön tiedotteessa.
Kela korvaa taksimatkoja henkilöil‐

le, jotka terveydentilansa tai puutteel‐
listen liikenneolosuhteiden vuoksi tar‐
vitsevat apua kuljetuksissa terveyden 
huoltoon.  Korvauksen  saadakseen 
asiakkaan tulee tilata taksi alueellisesta 

Kelatilausnumerosta.

Jatkossa asiakkaalla on mahdollis‐ta valita jokaisessa maakunnassa 
kahdesta palveluntuottajasta se,  jolta 
Kelan korvaama matka tilataan. Taksi 
Helsinki  vastaa  osaltaan  siitä,  että 
kaikki siltä tilatut suorakorvausmatkat 

hoidetaan tilauksen mukaisesti tarkoi‐
tukseen sopivalla kulkuneuvolla. 
Kaikki Kelataksikyytejä ajavat kul‐

jettajat ovat suorittaneet erillisen Kela
kuljettajakoulutuksen, jossa on pereh‐
dytetty mm. asiakasturvallisuuteen se‐
kä  asiakkaiden  kohtaamiseen  ja 
avustamiseen. Taksi Helsingin Kela
välityksessä  asiakkaita  kyyditsevät 
maakuntien paikalliset  ja  asiakkaille 
tutut taksiyritykset.

Taksi Helsingin Kelavälityksen 
maksuton tilausnumero Kanta

Hämeessä on 0800 414 616. Puhelin‐
palvelu palvelee ympäri vuorokauden 
joka päivä.

Psst..! Huomaa myös  taksiyrittäjä 
Tuomas Sirénin ilmoitus lehden tässä 
numerossa.

""
JJaattkkoossssaa  aassiiaakkkkaaaallllaa  oonn  
mmaahhddoolllliissttaa  vvaalliittaa  jjookkaaiisseessssaa  
mmaaaakkuunnnnaassssaa  kkaahhddeessttaa  ppaal‐l‐
vveelluunnttuuoottttaajjaassttaa  ssee,,    jjoollttaa  KKe‐e‐
llaann  kkoorrvvaaaammaa  mmaattkkaa  tt ii lla‐a‐
ttaaaann..

TTaakkssii  HHeellssiinnkkii  aallooiittttaaaa  KKeellaa‐‐kkyyyyttiieenn  vväälliittyykksseenn  HHäämmeeeessssää
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Kotikunnan 
ehdokkaat

Ypäjältä aluevaaleihin ehdolle 
ovat asettuneet:

» Alanko, Matti (kesk.)

» Davidsson, Voitto (ps.)

» Heikkilä, Markku (ps.)

» Leppälahti, Markku (kesk.)

» Moilanen, Heidi (sd.)

» Saastamoinen, Markku (kok.)

» Syrjälä, Matti (vas.)

» Uusitalo, Hannele (kesk.)

i
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ALUEVAALIT
Ypäjän kunnassa toimite‐
taan aluevaalit sunnuntai‐

na 23. päivänä 
tammikuuta 2022. Vaali‐

toimitus alkaa vaalipäivä‐
nä klo 9.00 ja päättyy klo 

20.00.

ÄÄNESTYSALU
EET JA PAIKAT

Kunnanvaltuuston pää‐
töksen mukaisesti äänes‐
tysalueet ja ‐paikat ovat 

seuraavat:

Nro 1

Äänestysalue Ypäjä

Äänestyspaikka Kartanon 
koulu, Varsanojantie 97

ENNAKKO
ÄÄNESTYS

Aluevaalien ennakkoää‐
nestys järjestetään 12.1.–
18.1.2022. Ennakkoäänes‐

tyspaikkana on Ypäjän 
kunnanvirasto, osoite 

Perttulantie 20.

Ennakkoäänestyspaikka 
on auki seuraavasti:

keskiviikko klo 9–15

torstai klo 9–17

perjantai klo 9–14.30

lauantai ja sunnuntai klo 
10–15

maanantai klo 9–15

tiistai klo 9–18

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

Ypäjällä 23.11.2021

Ypäjän kunnan keskusvaa‐
lilautakunta

Vuoden  hämäläinen  on  tänä  vuonna 
Vuoden hämäläiset, sillä palkinnon sai 

koko maakunnan perus ja erikoisterveyden‐
huollon sotehenkilöstö. Heitä on yhteensä yli 
6 000.
Palkinnon perusteena on sotehenkilöstön 

ponnistelu kaikkien kantahämäläisten tervey‐
den puolesta vaikean koronapandemian aika‐
na. Terveydenhuollon ammattilaiset ovat työs‐
kennelleet alati muuttuvassa tilanteessa oman 
jaksamisensa rajoilla. Tunnustuksella osoite‐
taan kunnioitusta tehokkaasti johdetulle ja pit‐
käjänteiselle työlle.
Palkinnon vastaanottivat joulukuussa Kan‐

taHämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri 
Sally Järvelä, osastonylilääkäri Tuomas Ros‐
berg, sairaanhoitaja Jenna Järvinen sekä sai‐
raalahuoltajat Tiina Herrala ja Pirjo Linden.

Hämeen  liiton  ja Yle Hämeen  valitsema 
Vuoden hämäläinen palkittiin 21. kerran. Vii‐
me vuonna tunnustuksen sai 16vuotias lukio‐
lainen, ilmastoaktivisti Atte Ahokas Jokioisilta. 
Palkinto jaetaan ansioituneelle kantahämäläi‐
selle.

i

YYll ii   66  000000  vvuuooddeenn  

hhäämmäällääiissttää  ppaallkkiitttt ii iinn



Aikanaan tulin Turusta 
poliisiksi  Jokioisten 

nimismiespiiriin Unto Vah‐
teran taivuttelemana. Sama‐
na  päivänä  myös  Jukka 
Kankaanranta  astui  rem‐
miin. Tultiin hiljaiseen maa‐
laispiiriin tai ainakin luultiin 
niin.
Saimme omat vastuualu‐

eet kartalta. Ensimmäisessä 
työvuorossani sattui kakkos‐
tiellä seitsemän auton ketju‐
kolari  ja  Jukan  ensimmäi‐
sessä  yövuorossa  miestä 
ammuttiin oven läpi. Poliit‐
tinen urani  alkoi  siinä vai‐
heessa, kun valtiovalta alkoi 
lakkauttaa yhteisöllisiä pie‐
niä  poliisipiirejä.  Kirjoitin 

kirjeet ja Jukka laittoi kuoret 
kaikkien  kansanedustajien 
nimillä.
Googlasin  äskettäin  ni‐

meni eduskunnan vanhoista 
asiakirjoista, joissa olin ollut 
asiantuntijana  kuultavana 
hallintovaliokunnassa. 
Eduskunnassa oli poliisijoh‐
tajia, jotka olivat vähän eri 
linjoilla kanssani. Pyysivät 
tilaisuuden jälkeen kahville. 
Kiirehdin kuitenkin autolle‐
ni,  jossa  poikavauvamme 
odotteli äitinsä kanssa.

Poliittisen uskottavuu‐
teni lisäännyttyä sain 

olla useita kertoja puolusta‐
massa poliisipalveluja. Fors‐

saan siirron jälkeen puolus‐
tettiin Forssan nimismiehen 
asemaa, kun virta oli kohti 
Hämeenlinnaa. Vielä  maa‐
kunnan porukankin kanssa 
oltiin  taivuttelemassa  sisä‐
ministeriä  Hämeenlinnan 
Miekkalinnan puolesta.  Toi‐
sin  kävi  siinäkin,  poliisin 
johto siirtyi Lahteen.
Organisaatioiden  kasvu 

helposti keskittää palveluja 
lievealueiden kustannuksel‐
la. Vaikka  tekniikka  kehit‐
tyy, inhimillisen kohtaami‐
sen  pitää  säilyä.  Pidin 
Ypäjällä  lähipoliisipäiviä, 
joilla  käsiteltiin  ihmisten 
murheita. Aina ne eivät liit‐
tyneet  suoraan  poliisityö‐

hön, kun luottamustoimeni 
laajensi asiakenttää.

Nyt tuo alussa mainit‐
tu  vauva  täyttää  31 

vuotta ja on minua huomat‐
tavasti pitempi. Yllätyksek‐
seni kuulin viikolla uutisen, 
että  poliisipalveluja  ollaan 
siirtämässä  hajaasutusa‐
lueille.  Poliisipartion  tuki‐
kohta tulee lähelle ja poliisit 
tekevät laajapohjaista palve‐
lua valvonnasta tutkintaan.
Olkoon tämä juttu saate‐

sanoina tulevaan alueuudis‐
tukseen.  Pidetään  palvelut 
yhteisöllisen lähellä heti, et‐
tei tarvitse myöhemmin ka‐
tua. Hyvää uutta vuotta!

Harkiten uudistuksiin
Markku Leppälahti, rikosylikonstaapeli, eläkeläinen, aluevaaliehdokas (kesk.)

Aluevaltuustoehdok‐
kaat  ja  toimittajat 

ovat  jo  paljon  kirjoitelleet 
siitä, mikä on uusien hyvin‐
vointialueiden ja valtuusto‐
jen  tehtävä.  Myös  valtion 
asiaa  koskevilla  verkkosi‐
vuilla on näistä asioista ker‐
rottu.
Samalla se tarkoittaa, että 

se, mitä ei ole mainittu teh‐
täväksi, ei ole valtuustojen 
päätäntävallassa. Voi kuiten‐
kin todeta, että aluevaltuus‐
tot päättävät kaikkia ihmisiä 
jossain  vaiheessa  elämää 
koskevista terveydenhoitoon 
ja  hyvinvointiin  liittyvistä 
asioista. Siksi äänestäminen 
on tärkeätä. Tulevilta alue‐
valtuutetuilta vaaditaan tie‐
toon perustuvaa ja ennakoi‐
vaa päätöksentekokykyä.
Hyvinvointipalvelut  ra‐

hoitetaan  tulevaisuudessa 
valtion rahoituksella. Tämän 
rahan  valtio  ottaa  kunnilta 
niiden tällä hetkellä perimis‐
tä  kuntaveroista.  Ypäjällä 
kunnan  menoista  poistuu 
noin 60 %, ja veroista leik‐
kautuu  12,39  %yksikköä 
(Ypäjän kunnan 22 %:sta).
Tehtävä  sosiaali  ja  ter‐

veyspalveluiden järjestämi‐
sen uudistus on muutos pal‐
veluiden tuottamisessa. Sen 
ei pitäisi olla julkisen talou‐
den sopeuttamista.

Koska  kuntien  rahoi‐
tus muuttuu merkit‐

tävästi,  on  jäljelle  jäävä 
osuus  pystyttävä  kohdista‐
maan siten, että kunnan ta‐
lous pysyy vakaana. Tiukka 
budjetti ensi vuodelle takaa 
rahoituspuskurimme säästy‐
misen toimintaan seuraavina 
vuosina. Puskurin pienenty‐
minen  tai  talouden  alijää‐
mäisyys voisi aiheuttaa kun‐
nan  joutumisen  pian 
vaikeaan  taloudelliseen  ti‐
lanteeseen.
Kunnan kannalta on tär‐

keätä myös tehdä investoin‐
teja  tulevaisuutta  silmällä 
pitäen  ja  varautua  vuoteen 
2023  ja  sen  jälkeiseen  ai‐
kaan.  Vanhuspalveluiden 
edellytysten turvaaminen on 
yksi  keskeisistä  asioista. 
Kun kunta päätti investoida 
palvelutalon  muutostöihin, 
voimme  tarjota  palvelun‐
tuottajille  nykyaikaisia  ja 
heitä kiinnostavia resursseja, 

mikä  lisää  mahdollisuuk‐
siamme nykyisestä.
Kunnalle  jää  tärkeäksi 

tehtäväksi  terveyttä  ja  hy‐
vinvointia ylläpitävä ennal‐
taehkäisevä kaikkia ikäryh‐
miä  palveleva  toiminta. 
Tässä työssä hyvinvointialu‐
een on tuettava kuntia. Näin 
voidaan pitää hyvinvointia‐
lueiden kustannukset hallin‐
nassa ja ennakoitavina. Tä‐
mä  tarkoittaa  yhteistyötä 
järjestöjen  kanssa,  mutta 
myös  kuntien  välistä  aitoa 
yhteistyötä.
Sama koskee elinvoiman 

kehittämistä. Kuntien ja hy‐
vinvointialueiden  välisen 
liittymäpinnan on oltava sik‐
si joustava.

Koko  KantaHämeen 
hyvinvointialueella 

on  tuotettava palvelut  asu‐
kas  ja  asiakaslähtöisesti. 
Potilas ja kansalaisturvalli‐
suus  ovat  tärkeitä,  minkä 
vuoksi  tarvittavan  osaami‐
sen hankkimisesta ja ylläpi‐
tämisestä on huolehdittava. 
Osaavasta  henkilöstöstä 
syntyy kilpailua hyvinvoin‐
tialueiden ja toisaalta julki‐

sen  ja  yksityisen  sektorin 
välillä.  Soteuudistuksen 
menestyminen ja onnistumi‐
nen toteutetaan huolehtimal‐
la henkilöstön hyvinvoinnis‐
ta  ja  palkkausjärjestelmän 
uudistuksella. Onnistumisel‐
le on tietenkin välttämätöntä 
riittävä rahoitus. Uusia teh‐
täviä  ja  vastuita  ei  hyvin‐
vointialueille  tule  sälyttää, 
vaikka nykyhallituksella on‐
kin siihen haluja.
KantaHämeessä haastee‐

namme  on  väestörakenne 
sekä useat erilaiset sotepal‐
veluiden toteuttamismuodot 
verrattuna esim. PäijätHä‐
meeseen. Olemme huonom‐
massa lähtötilanteessa kuin 
naapurimme  PäijätHäme, 
jossa on vain yksi sotealue 
jo  nyt,  ja  myös  yhtenäiset 
tietojärjestelmät. Näiltä osin 
maakunnallinen  yhteistyö 
KantaHämeessä  on  ollut 
heikkoa.

Hyvää alkanutta vuot‐
ta  2022!  Tämäkään 

vuosi ole Ypäjälläkään pelk‐
kää soteuudistusta vaan on 
kehitettävä  kuntaa  myös 
kuntana.

Hyvinvointialueet vaikuttavat kuntaan
Markku Saastamoinen, kunnanhallituksen 1. vpj, aluevaaliehdokas (kok.)

Aluevaaliehdokkailta 1/2022


