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Sakastin ikkunasta nähtynä

Anja tulee ja muu‐
ta omaishoitoa
Vesa Parikka, kirkkoherra

Olen  viimeiset  kolme  vuotta  ollut 
vanhempieni sijaisomaishoitajana 

ja nähnyt, miten ikäihmisten voimat vähe‐
nevät ja avuntarve kasvaa. Kun tuo hoito‐
suhde  on  vielä  etäällä,  niin  vaikeaa  on 
löytää siihen kahta päivää peräkkäin.
Näin omasta kokemuksesta johtuen on 

outoa, jos vuodeosasto Ypäjällä lakkaute‐
taan. Säästää tietenkin pitää mutta vaikka 
kuinka paljon palveluja kotiin annetaan, 
niin ikäihmisten määrä ja hoitotarve ei vä‐
hene. Omassa työssäni on hyvää se, että 
nuoret pitävät näkemyksiä ajan tasalla ja 
vanhukset  kokemuksellaan  näyttävät 
suuntaa.
Ypäjän seurakunta on ollut pakon edes‐

sä talouden ja toiminnan sopeuttamisessa, 
kun hienosti sanotaan. Kahdeksasta vaki‐
tuisesta työntekijästä vaihtui viime vuonna 
neljä ja tänä vuonna vaihtuu edelleen. Ti‐
lanne on hankala ja kun jäsenmäärä vähe‐
nee, niin hankaluus sen kun jatkuu.
Jäsenmäärän laskiessa myös työnteki‐

jöiden määrää pitää vähentää ja tehtäviä 
ulkoistaa. Siksi voikin kysyä, mikä merki‐
tys ypäjäläisille on omalla seurakunnalla, 
sillä jossain vaiheessa sopeuttamistoimet 
eivät enää riitä? Seurakunta on aina viime 
kädessä jäsentensä varassa.
Niin se anja? Runsas vuosi sitten van‐

hempieni kohdalla siirryttiin lääkejakeluun 
apteekin kautta. Kysy ei ollutkaan siitä, et‐
tä joku henkilö tulee, vaan siitä, että lääk‐
keiden  päivittäiset  annosjakelupussit 
katsotaan valmiiksi apteekissa ja hoitaja 
tuo ne kotiin.

Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän 
seurakunnan julkaisema 

tiedotuslehti Ypäjän 
kunnan asukkaille.

48. vuosikerta

Lehden suurin vastuu 
ilmoituksen 

julkaisemisessa 
sattuneesta virheestä on 

ilmoituksen hinta.

Kunnanvirasto:

Per ulan e 20

32100 Ypäjä

puh. (02) 762 6500

kunta@ypaja.fi

Päätoimittaja:

Katriina Reijonen

puh. 050 337 2527

ypajalainen@ypaja.fi

Sivunvalmistus:

Painotalo Painola

Jakeluhuomautukset:

Jakelukulma Oy

puh. 050 447 7739

Ypäjän seurakunta

Papalin e 1 B 13

32100 Ypäjä

puh. (02) 767 3108

ypaja.srk@evl.fi

Kirkkoherran virasto 

avoinna

ma, ke, to klo 9.00‐12.00

 ja pe sulje u

Diakoniatoimisto avoinna

ke klo 10‐11.30, to klo 15‐16.00

puh. 040 553 6362

ILMOITUSHINNAT

Yhdistyksen ilmoitukset ‐30%

Etu ja takasivu

0,75 €/pmm + alv

Muu osa lehteä

0,50 €/pmm + alv

ILMOITUSTEN JÄTTÖPÄIVÄ

Seuraava Ypäjäläinen ilmestyy 

1.4.2020. Lehteen tarkoite u 

aineisto on lähete ävä 

sähköpos tse osoi eeseen 

ypajalainen@ypaja.fi viimeistään 

maanantaina 23.3.2020 klo 15. 

Nro 4/2020 ilmestyy 6.5.2020.

ESI JA 
PERUSOPETUKSEEN 
ILMOITTAUTUMINEN 
27.2.2020
Syksyllä 2020 perusopetuksen ensimmäiselle 
luokalle ilmoitetaan vuonna 2013 syntyneet 
lapset ja esiopetukseen vuonna 2014 
syntyneet lapset.
Perusopetukseen 1. luokalle tulevien 
oppilaiden ilmoi autuminen on torstaina 
27.2. klo 15–16 Per ulan koululla (kirjaston 
vieressä, Hossin e 4).
Esiopetukseen ilmoi audutaan torstaina 
27.2. klo 15–17 Ypäjän kunnantalolla 
(kokous la Alpakka, Per ulan e 20).

LUKUVUODEN 2020–2021 
TYÖ JA LOMAAJAT 
SYYSLUKUKAUSI 13.8.  22.12.2020 
Koulu alkaa torstaina 13.8.2020.
Syysloma 12. ‐ 16.10.2020 (vko 42)
Joululoma 23.12.2020 ‐ 6.1.2021

KEVÄTLUKUKAUSI 7.1.  5.6.2021
Koulu alkaa torstaina 7.1.2021.
Talviloma 22. ‐ 26.2.2021 (vko 8)
Lukuvuoden päätöspäivä lauantaina 5.6.2021.
Esiopetuksessa lukuvuosi pää yy pe 4.6.2021.

YPÄJÄN
KIRJASTO

Hossin e 2, 32100 Ypäjä

Puh. 044‐4352006

ypajan.kirjasto@ypaja.fi

www.ypaja.fi 

www.lounakirjastot.fi

Kurkista kirjaston arkeen 

myös Facebookissa ja Ins‐

tagramissa @ypajankirjasto

AUKIOLOAJAT 
1.9.2019  31.5.2020

Ma klo 13‐19

Ti klo 13‐19

Ke klo 13‐16

To klo 13–19

Pe klo 10–16

LIIKUNTAVÄLINEITÄ 
KIRJASTOSTA

Kahvakuulia,  kävelysauvoja, 

lumikenkiä,  selä miä,  fit‐

ness‐säkkejä ym.  laina avis‐

sa kirjastossa!

Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN

TORSTAINA 13.2. ja TORSTAINA 12.3.2020
Lähtö Ypäjän torilta klo 10.00 ja paluu Forssasta noin klo 12.30. Matkan hinta 
on 11 euroa/ henkilö. Forssassa taksi ajaa kauppakeskuksiin (Pris‐
ma, Citymarket) ja tarpeen mukaan Forssan keskustaan.

Ilmoittautuminen asiointimatkalle:

Taksi Tuomas Sirén, puh. 040 7575 833
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EteläSuomen aluehallintovirasto 
(Avi) on myöntänyt Ypäjän kun‐

nalle 15 000 euron valtionavustuksen 
omatoimikirjaston perustamiskuluihin. 
Tieto valtionavustuksesta saatiin tam‐
mikuussa.
– Ennen kuin asiasta oli lehtijuttuja, 

ihmiset  kysyivät,  onko  täällä  sitten 
enää ketään töissä, kun omatoimikir‐
jasto tulee, erikoiskirjastovirkailija Sis‐
ko  Nurminen  kertoo  ja  lupaa,  että 
varmasti on.
Tässä  vaiheessa  näyttää  siltä,  että 

omatoimikirjasto voisi olla asiakkaiden 
käytettävissä vuoden 2021 alusta, sillä 
avustussumman maksatus täytyy hakea 
vuoden 2020 aikana.
– Ihmiset ovat kuvitelleet, että hanke 

toteutuisi nopeammin. Prosessissa me‐
nee aikaa, sillä ensin täytyy tehdä kil‐
pailutukset  ja  sitten  asennustyöt, 
erikoiskirjastovirkailija Nurminen sel‐
ventää.
Lounakirjastojen alueella Tamme‐

lassa  omatoimikirjasto  otettiin  käyt‐
töön tämän vuoden alussa. Nurminen 
ja sivistystoimenjohtaja Juha Kraapo 
ovat  suunnitelleet  ”opintomatkaa” 
Tammelaan. Käyttökokemuksista voisi 
ottaa mallia Ypäjälle.

Omatoimikirjasto tarkoittaa kirjas‐
ton laajennettuja aukioloaikoja, jolloin 
asiakkaat pääsevät kulkukortilla kirjas‐
toon silloinkin, kun henkilökunta ei ole 
paikalla. Nurmisen työaikaan muutos 
ei vaikuta.
Asiakkaiden toiveita uusista aukio‐

loajoista ja omatoimikirjaston kokoel‐
mista  kuulostellaan  asiakaskyselyn 
muodossa. Kysely on tarkoitus toteut‐
taa kevään aikana. Toiveita voi esittää 
jo nyt suoraan henkilökunnalle.
Omatoimikirjaston lisäksi kirjastoon 

saadaan  lainausautomaatti,  joka  on 

käytössä myös silloin, kun henkilökun‐
ta on paikalla.
– Automaatit ja muut koneet kauhis‐

tuttavat,  ja  monet  ovatkin  kysyneet, 
onko näitä pakko käyttää. Ei ole, mutta 
laitteisiin  tulee  hyvät  ohjeet  ja  niitä 
opetellaan yhdessä käyttämään, Nur‐
minen lupaa.
– Tässä oli sellainenkin ajatus, että 

lainausautomaattia voi käyttää, jos ha‐
luaa lainata sellaista materiaalia, jota ei 
kehtaa näyttää tiskillä.
Nurminen mainitsee terveyteen liit‐

tyvän kirjallisuuden sellaiseksi, jonka 
tiskille tuomista osa asiakkaista saattaa 
arastella. Syyttä, sillä henkilökunnalla 
on vaitiolovelvollisuus ja kirjastossa ei 
muutenkaan kerätä tietoa teoksista, joi‐
ta asiakkaat lainaavat.

Asiakkaat pääsevät omatoimiaikana 
vain lukusaliin. Ovet aukeavat kulku‐
kortilla, joka on henkilökohtainen. Lu‐
kusaliin  on  esteetön  kulku  ramppia 
pitkin.
Lehtien lisäksi lukusalissa on saata‐

villa suosituimmat luokat, kuten dek‐
karit  ja  osa  tietokirjoista.  Nurminen 
arvelee, että uutuushyllykin olisi luon‐
tevaa sijoittaa lukusaliin.
Kaikki muukin aineisto on asiakkai‐

den käytössä aineistovarausten myötä. 
Varaukset sijoitetaan lukusalin varaus‐
hyllyyn, josta asiakas voi noutaa ha‐
luamansa  niteen  numerokoodia 
vastaan.  Numerokoodilla  suojellaan 
asiakkaiden henkilöllisyyttä. Niteeseen 
ei siis kirjata, kenelle varaus on me‐
nossa.
Koko kirjastoa ei haluta avata asiak‐

kaiden vapaaseen käyttöön, sillä kame‐
ravalvonnasta  huolimatta  etenkin 
DVDlevyt saattaisivat kelvata epäre‐
hellisille kävijöille. Toinen syy on ai‐
neiston  tarkka  järjestys.  Etenkin 

lastenosasto menee helposti todella se‐
kaisin.
– Sitten on vielä sekin, miten henki‐

lökunnan tietokoneiden kanssa toimit‐
taisiin.  Jos  koneen  saa  auki,  aukeaa 
pääsy tiedostoihin, joihin asiakkailla ei 
kuuluisi olla pääsyä, Nurminen muis‐
tuttaa.
Kaikenlaisten väärinkäytösten riski 

on kaiken kaikkiaan pieni, mutta ole‐
massa. Kulkuluvan väärinkäyttö voi‐
daan sanktioida ja toimintaperiaatteita 
muutoinkin muuttaa,  jos  systeemi ei 
toimi.
– Toivottavasti ihmiset ymmärtäisi‐

vät, että nämä ovat kaikkien kirjoja ja 
ne on hankittu yhteiskunnan varoilla.

Laajennettujen aukioloaikojen toi‐
votaan lisäävän kirjaston käyttöastetta. 
Ypäjän kirjaston vuosittainen lainaus‐
määrä on kymmenessä vuodessa lähes 
puolittunut ja myös kävijämäärissä on 
nähtävissä notkahdus. Nurmisen mu‐
kaan  monet  tulevat  kirjastoon  luke‐
maan lehtiä, mutta eivät lainaa mitään.
– On huolestuttavaa, että yläkoului‐

käinen  nuoriso  puuttuu  kokonaan, 
vaikka kirjastossa olisi heillekin paljon 
kirjoja tarjolla. Opettajat tuovat luok‐
kia tänne ja kirjoja lainataan  ja uskon, 
että kirjat tulevat myös luetuiksi  mut‐
ta vanhemmilla koululaisilla käynnit 
ovat hiipuneet.
Muuttuneisiin lukutottumuksiin on 

vastattu kasvattamalla tilattavien aika‐
kauslehtien määrää. Aikakauslehdistä 
suosituimpia ovat käsityölehdet.
Nurmisen toive on, että päivän leh‐

det saataisiin omatoimikirjaston käyt‐
töönoton  myötä  jollain  keinoin 
viikonloppuisinkin asiakkaiden luetta‐
vaksi. Se, kuten moni muukin asia, on 
kuitenkin vielä iso kysymysmerkki.

Kirjaston aukioloajat laajenevat 2021
Katriina Reijonen

Erikoiskirjastovirkailija Sisko Nurminen lupaa auttaa 
lainausautomaatin käyttöönotossa.

Omatoimikirjastoon kuljetaan invaluiskaa pitkin.



TOIMINTAA HELMI‐MAALISKUUSSA

PE 14.2. KLO 15.30 Veisuuveljet srk‐kodilla

PE 14.2 KLO 18. Siionin Kannel‐lauluilta  srk‐kodilla

SU 16.2. KLO 10. Sanakirkko  ”parven alla”

SU 16.2. KLO 12. Ypäjänkylän kinkerit seuraintalolla

KE 19.2. KLO 13. Palvelukeskuksen hartaudet

TO 20.2. KLO 11. Kultaisen iän kerho  srk‐kodilla

TO 20.2. KLO 18. Laulusiskot

SU 23.2. KLO 10. Messu

KE 26.2. KLO 18. Nuortenilta  srk‐kodilla

KE 26.2. KLO 19. Gospel‐lauluryhmä srk‐kodilla  

T0 27.2. KLO 18. Laulusiskot  

PE 28.2. KLO 14. Lauluhetki kaikille srk‐kodilla

PE 28.2. KLO 15.30 Veisuuveljet

PE 28.2. KLO 19. Nuortenilta

SU 1.3. KLO 10. Messu

SU 1.3. KLO 12. Varsanojan kinkerit Sirpa ja Erkki Kirkkolan luona,  
Uitontie 283

TI 3.3. KLO 18. Ilosanomapiiri srk‐kodilla

KE 4.3. KLO 18.‐20. Rippikouluilta  srk‐kodilla 

TO 5.3. KLO 11. Kultaisen iän kerho 

TO 5.3. KLO 18.      Laulusiskot

PE 6.3. KLO 15.30  Veisuuveljet

SU 8.3.   KLO   10.      Messu

TI       10.3.   KLO 18.       Ilosanomapiiri

KE      11.3.   KLO 12.       Diakoniapiiri Ypäjänkylässä

KE      11.3.   KLO  18.       Nuortenilta

KE      11.3.   KLO 19.       Gospel‐lauluryhmä

TO     12.3.   KLO 18.        Laulusiskot

PE      13.3.   KLO 15.30   Veisuuveljet

PE      13.3.   KLO 18.         Nuortenilta 

SU      15.3.   KLO 10.        Sanakirkko ”parven alla”

TI      17.3.   KLO 16.30   Siionin Kannel‐lauluilta

TI      17.3.   KLO 18.        Ilosanomapiiri

KE     18.3. KLO 13. Palvelukeskuksen hartaudet

KE     18.3.  KLO 18.       Nuortenilta

TO     19.3.  KLO 11.       Kultaisen iän kerho

TO     19.3. KLO 18.       Laulusiskot

SU     22.3.  KLO 10.       Messu, Marian ilmestyspäivä

SU     22.3.  KLO 15.       Gospelmusiikin konsertti kirkossa, Tapio Laurilan 
johdolla laulajia myös Koskelta

TI       24.3. KLO 18.       Ilosanomapiiri 

KE      25.3.  KLO 18.       Rauhanyhdistyksen seurat srk‐kodilla

TO     26.3. KLO 18.      Laulusiskot

PE      27.3. KLO 15.30   Veisuuveljet

PE      27.3.   KLO  19.      Nuortenilta

SU      29.3. KLO 10.       Messu

TI       31.3.  KLO 18.       Ilosanomapiiri

KE     1.4.   KLO 19.       Gospel‐lauluryhmä

Diakoni Katriina Laiho, 
nuorisoohjaaja Elina De 
Jong ja toimistosihteeri 
Jenna Meriruoho siunattiin 
tehtäviinsä Ypäjän kirkossa 
sunnuntaina 5. tammikuuta.

TULEVAT KESÄLEIRIT 2020:
vko 23 Seurakunta (1.‐3. lk)

vko 24 Vapaa‐aikatoimi (alakoulu)

vko 25 Seurakunta & vapaa‐aikatoimi (4.‐6. lk)

Hinta: 25 €/leiri, sis. lounaat ja retketHU
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SANAN ALKU
LÄHTEILLE

Viitenä maaliskuun  istai‐
iltana klo 18 kokoonnutaan 
jälleen Raamatun kerto‐

musten keskelle
eli Ilosanomapiiri on seura‐
kuntatalossa seuraavas : 
3.3; 10.3; 17.3; 24.3 ja 31.3.

Tervetuloa!
Vesa Parikka 

DIAKONIAN 
toimintaa helmi

maaliskuussa
Kultaisen iän kerhot

joka toinen torstai
kello 11‐13

20.2. Laskiainen
5.3. Tuhkakeskiviikko ja 

paastonaika
19.3. Minna Canth ja tasa‐

arvo

Ypäjänkylän 
diakoniapiiri

12.2. ja 11.3.2020 
Seuraintalon saunatuvalla 

kello 12 alkaen.

Päivystykset
 keskiviikkona kello 10‐
11.30 ja torstaisin 15‐16, 

muutoin sovitus .
Ko käyn ä toivovat voivat 
o aa yhtey ä numeroon 

040‐5536362 tai 
katriina.laiho@evl.fi tai 
o aa hihasta kiinni.
Diakoniatyöntekijän 
tavoi aa keskiviikosta 

perjantaihin, muutoin olen 
vapaalla.

Siunausta elämääsi 
toivo aen,

Katriina Laiho
Diakoni
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Lähimmäisenrakkaus 
ja rakastaminen ovat 

tarpeellisia, jopa välttämät‐
tömiä asioita, mutta samalla 
todella  haasteellisia.  Ter‐
meinä  ja  sanoina  ne  ovat 
kauniita ja jokainen meistä 
tuntee  esimerkiksi  rakkau‐
den merkkinä usein käytet‐
tävän sydämen.
Nuorimmille sukupolville 

XO avautuu suukon merkki‐
nä. Ne on helppo liittää esi‐
merkiksi  viestiin,  mutta 
käytännön  toteutus  onkin 
sitten jo aivan toinen asia.
Toisten ihmisten rakasta‐

minen ei ole helppoa, eikä 
sen oikeastaan pidäkään ol‐
la. Ihmissuhdekipuilut haas‐
tavat  meitä  ajattelemaan, 
pohtimaan  ja  etsimään uu‐
denlaisia  ratkaisuja. Nekin 
kaikki  kuuluvat  omalla  ta‐
vallaan rakkauteen ja rakas‐
tamiseen, tai oikeastaan sen 
haasteellisuuteen.
Rakkautta on monenlais‐

ta,  eikä  sitä  voi  määritellä 
selkeästi ja yhdenmukaises‐
ti. Jokaisella meillä on oma 
tapamme rakastaa ja kohde‐
kin  voi  vaihdella.  Eikä 
meistä  kukaan  voi  toiselle 
sanoa,  mitä,  ketä  ja  miten 
kuuluu rakastaa. Se asia jo‐
kaisen  on  itse  ratkaistava. 

Kuka oikeastaan on minun 
lähimmäiseni ja ketä minun 
kuuluu rakastaa ovat kysy‐
myksiä,  joita  on  pohdittu 
kautta  aikain.  Vastausta  ei 
ole löytynyt, enkä usko, että 
löytyykään.

Lähiaikoina  on  kirkossa 
ollut kaksikin aihetta, jotka 
voi  liittää  rakkauteen.  En‐
simmäinen niistä on kristit‐
tyjen ykseyden rukouspäivä. 
Rukous on yksi  rakkauden 
muoto, sillä toisten puolesta 
rukoilemalla ja siunaamalla 
heitä  me  toivomme  heille 
pelkkää hyvää. Vaikka em‐
me  pystyisi  mitään  muuta 
tekemään,  tai  antamaan 
konkreettista apua, rukoilla 
me voimme aina. Se ei mak‐
sa  mitään,  mutta  tuo  silti 
helpotusta.
Maailmassa  on  edelleen 

paljon köyhyyttä, epätoivoa, 
sotia, rikkonaisuutta ja vai‐
noa  esimerkiksi  kansalai‐
suuden tai uskonnon vuoksi. 
Näidenkin asioiden keskellä 
elävät ihmiset ja heidän elä‐
mänsä me voimme jättää Ju‐
malan  käsiin.  Se  on  juuri 
maailman rauhan ja yhtenäi‐
syyden puolesta rukoilemis‐
ta.  Jeesus  itse  rukoili vielä 
viimeisinä  hetkinään,  että 

me kaikki olisimme yhtä.
Yhä edelleenkään täydel‐

linen ekumenia ei  toteudu, 
sillä me mietimme yhtäläi‐
syyksien sijasta  liian usein 
eroja. Miksiköhän näin on? 
Miksi eri perinteet ja tradi‐
tiot  eivät  voi  elää  rinnak‐
kain?  Miksi  ehkä  hivenen 
eri  tavalla  Jeesukseen  Va‐
pahtajanaan  uskovat  eivät 
voi elää yhdessä  ilman us‐
konnollisia  kiistoja? Miksi 
tietyistä asioista väännetään 
vielä yli 2000 vuotta myö‐
hemmin?  En  tiedä,  mutta 
vastausta voi jokainen omal‐
la kohdallaan miettiä.

Toinen rakkauteen liitty‐
vä pyhä on kynttilänpäivä, 
koska silloin alkoi vuosittai‐
nen yhteisvastuukeräys. Tä‐
nä  vuonna  teemana  on 
vanhemmuuden tukeminen.
Epävakaan ulkopoliittisen 

tilanteen  vuoksi  ulkomaan 
kohteeksi valikoitui lopulta 
Nepal. Siellä paikallista yh‐
teisöä  tuetaan  tarjoamalla 
naisille ja lapsille koulutus‐
mahdollisuuksia ja sen myö‐
tä mahdollisuus parempaan 
toimeentuloon  ja  huomi‐
seen.
Suomessa vanhemmuutta 

tuetaan järjestämällä niin sa‐

nottuja matalan kynnyksen 
toimintoja, joissa on tarjolla 
vertaistukea sekä yksilö, et‐
tä  ryhmätasolla.  Perheille 
järjestetään  harrastusmah‐
dollisuuksia  sekä  tuetaan 
lasten ja vanhempien välisiä 
suhteita.
Keräykseen osallistumal‐

la juuri sinä voit tehdä suu‐
ren  rakkauden  teon  ja 
mahdollistaa maailman ke‐
hittymisen parempaan suun‐
taan.  Lasten  ja  nuorten 
käsissä on kuitenkin tämän 
maailman tulevaisuus.

Ilman rakkautta elämäm‐
me on huomattavan paljon 
raskaampaa, vaikkei rakas‐
taminen  aina  helppoa  ole‐
kaan. Toisaalta rakkautta voi 
myös niin sanotusti käyttää 
vääriin  tarkoituksiin. Liian 
helppoa on myös rakkauden 
nimissä tuomita toiset ihmi‐
set tietämättä edes totuutta.
Raamatussa meitä keho‐

tetaan  rakastamaan  lähim‐
mäisiämme  ja  tekemään 
toisille niin kuin toivoisim‐
me  itsellemme  tehtävän. 
Meitä myös kehotetaan ole‐
maan  tuomitsematta.  Kun 
vain pitäisimme nämä ohjeet 
mielessämme, olisi yhteiselo 
huomattavan  paljon  hel‐
pompaa  ja  kenties  lähim‐
mäisenrakkauden 
toteuttamisestakin tulisi jo‐
kapäiväinen asia.
Joka kerta, kun kannam‐

me  kaikki  rakkaamme  ru‐
kouksessa  Jumalan  eteen, 
teemme  heille  suuren  rak‐
kauden  teon,  sillä  kuten 
Raamattu opettaa, Jumala it‐
se on rakkaus. Silloin voim‐
me myös muistaa kaiken sen 
hyvän ja kauniin, mikä rak‐
kauteen  ja  rakastamiseen 
liittyy.
Ja  loppujen  lopuksi niin 

kauan kuin sydämessä asuu 
vilpitön  ja  puhdas molem‐
minpuolinen  kunnioitus  ja 
rakkaus, kaikki on hyvin ja 
oikein. Kynttilänpäivän kirkossa 2.2.2020 parasta oli Jeesuslapsi ja lasten kirkkaat silmät ja 

äänet. Kuvassa vanha Simeon siunaa Jeesuksen ja kertoo, mitä lapsesta tulee. 
Sitäkös hänen vanhempansa ihmettelivät.

Mitä rakkaus on?
Katriina Laiho, diakoniatyöntekijä
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1930luvulla  kun 
Hilkka  kävi  koulua, 

ei ollut terveystarkastuksia, 
ei annettu rokotuksia eikä 
tarkastettu hampaita. Anja 
muistaa myöhemmin  sai‐
raanhoitajan käyneen aina‐
kin  kerran  alaluokilla 
punnitsemassa  ja  mittaa‐
massa.  Punnituksen  jäl‐
keen  hoitaja  oli  kertonut, 
kuka oli ali ja kuka ylipai‐
noinen. Hän oli myös nos‐
tanut  lettiä  ja  katsonut 
näkyikö täitä. 
Marjatta luokkatoverei‐

neen käveli terveyssisaren 
johdolla aseman alakoulul‐
ta Saviseudun kaupan va‐
rastoon  punnittavaksi. 
Oppilaat astuivat vuorotel‐
len  varaston  vaa´alle,  ja 
terveyssisar kirjasi lukemat 
ylös.
Yläkoulussa sairaanhoi‐

taja  tai  terveyssisar  kävi 
rokottamassa oppilaita. La‐
vantautirokotusta  annet‐
taessa  muutamat  jopa 
pyörtyivät.
Terveyssisaren  vierai‐

lusta yläkoulussa jäi Lean 
mieleen täitarkastus. Kou‐
lussa  loiset  tarttuivat  hel‐
posti.  Kotona  täiden 

häätämiseen käytettiin pa‐
loöljyä, Marjatan  ja Lean 
päähän pantiin jopa DDT:‐
tä!
1950luvulla huolehdit‐

tiin  myös  koululaisten 
hampaista. Hammaslääkäri 
tuli koululle ja katsoi oppi‐
laiden suuhun. Pienet ope‐
raatiot hän hoiti koululla: 
Pentiltä  Hakalan  rouva, 
hammaslääkäri,  kiskaisi 
maitohampaan  pois.  Jos 
hammas piti paikata, lääkä‐
ri käski kirkonkylään vas‐
taanotolleen. Marjatta  oli 
aivan innoissaan, kun pääsi 
kirkolle hammaslääkäriin. 
Kyllä innostus hävisi, kun 
pora osui hermoon.

Koulutaipaleen 
taittaminen
Ennen  polkupyörien 

yleistymistä  koulumatkat 
kuljettiin yleensä jalkaisin. 
Pentti juoksi kouluun Kal‐
lerinmäen poikki naapurin‐
tytön kanssa, ennen koulua 
piti  erota,  etteivät  tulleet 
yhtä aikaa pihaan. Anjan‐
kin matka alakouluun tait‐
tui jalan, mutta yläkoulua 
hän  kävi  polkupyörällä 
saatuaan äidin pyörän, jos‐
sa oli puiset ”kehykset” eli 

vanteet.  Siihen  aikaan  ei 
vielä  paljon  polkupyöriä 
ollutkaan.
Talvisin monet hiihtivät 

koulumatkat,  niin  myös 
Anja. Hänellä, Niinimaan 
Impillä  ja  Eilalla  sekä 
Suonpään Arvolla oli tapa‐
na hiihtää yhdessä metsän 
poikki kouluun. Yleensä he 
tapasivat metsässä. Jos jo‐
ku jostain syystä oli men‐
nyt jo aikaisemmin, hän oli 
tehnyt  hankeen  merkin 
muille. 
Yhtenä  aamuna,  kun 

Anja  ja  Eila  olivat  vielä 
alakoululaisia, nelikko ek‐
syi metsään. He olivat läh‐
teneet  eri  latua  kuin 
yleensä luullen sen oikai‐
sevan, mutta  joutuivatkin 
eksyksiin. Kun aikaa  ehti 
vierähtää jo hyvä tovi, he 
ajattelivat, ettei enää edes 
kannattanut  mennä  kou‐
luun  ja  viettivät  päivän 
metsässä mäkeä laskien ja 
eväitä syöden. Puoli yhdel‐
tä  he  näkivät Uudentalon 
Einon kuskaavan hevosella 
maitoa ja osasivat sen pe‐
rusteella suunnistaa kotiin. 
Kotona  lapset  sanoivat 
päässeensä  aikaisemmin, 

koska  opettajilla  oli  ollut 
kokous.  Nuoremmilla  oli 
kuitenkin sen verran paha 
mieli,  että  he  tunnustivat 
olleensa metsässä. Opetta‐
jalle  he  kertoivat  eksy‐
neensä.
Lea  muistaa  äidin  vie‐

neen hänet ensimmäisenä 
päivänä kouluun polkupyö‐
rän  tarakalla.  Seuraavat 
viikot  hän  jo  talsi  jalan. 
Yläkouluun isä joskus kyy‐
ditsi  hevosella  metsän 
kautta, jos oli kova tuisku 
tai pakkanen. Siinä saattoi‐
vat naapurin tytötkin pääs‐
tä  samassa  kyydissä. 
Metsässä oli hyvät tiet, jos‐
kus Lea kulki jalkaisinkin 
metsän kautta, vaikka mat‐
ka oli vähän pidempi.
Kotiin Lea aina käveli. 

Vaikka matkaa olikin mon‐
ta  kilometriä,  hänen  piti 
toisinaan  koulusta  tulles‐
saan vielä kiertää Laurilan 
haka ympäri. Oli vain tar‐
kistettava,  mitä  toisella 
puolella oli.  
Koulukyyditys  alkoi 

1970luvulla. Ypäjänkyläs‐
sä koulutaksia ajoivat en‐
simmäisinä Pentti ja Anja 
Hannula.

KOULUMUISTOJA YPÄJÄNKYLÄSTÄ

Täitarkastuksia ja terveydenhoitoa
Muistelemassa Hilkka Mäkilä, Anja Rantanen, Marjatta Kyläsorri, Lea Reunanen, AinoMaija Kantee, Pirkko Lipponen, 
Tiina Niinimaa, Hannu Lammela, Pentti Marjamäki, Urho Puukka, Eljas Kantee ja Leena Paloposki.
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Eläkeliitto Ypäjän yhdistys
11.2. klo 11 Hallituksen kokous

11.2. klo 13 Kuukausitapaaminen. Vieraana vt. kunnanjohtaja 
Pirjo‐Maarit Hellman.

14.2. Ystävänpäiväkaffeet klo 13‐17 Veteraanitupa.

18.2. klo 13 Lukupiiri

21.2. klo 13 Tarinatupa

26.2. klo 13‐15 Eläkeliiton 50v täytekakkukahvit jäsenille.

10.3. klo 13 Lukupiiri

17.3. klo 11 Hallituksen kokous

17.3. klo 13 Lakisääteinen kevätkokous

26.3. Sokkomatka, puolipäiväretki 45,00e. Ilm. 12.3 mennessä 
(mielenkiintoinen retki, lähde mukaan) Keijo 040 0535315 tai 
Sinikka 0500 503640.

20.3. klo 13 Tarinatupa

Tulossa  tea eriretki Nurmijärvelle  18.4.  Esitys  "ISÄ".  Tea eri 
+ retki Aleksis Kiven museoon, hinta 50 e. Ilm. 8.4. mennessä.

Keskustan Perttulan paikallisyhdistys
Vuosikokous ma 9.3.2020 klo 19 Veteraanituvalla. Käsitellään 
sääntöjen  määräämien  asioiden  lisäksi  mahdollista  paikalli‐
syhdistysten yhdistämistä. Johtokunta kokoontuu klo 18.

Kulttuuri Puomi ry
20.3. Linnatea erin vierailuesitys "Tatu ja Patu syömään" Kar‐
tanon  koululla  klo  18.  Liput  Idea cket.fi  tai  Annan en  liike‐
keskuksesta.

Kuusjoenkulman kyläyhdistys
Sunnuntain  avantosaunat  yleisön  pyynnöstä  kokeiluna  9.2.‐
26.4 klo 17‐19.

Vuosikokous su 29.3.2020 klo 16.00 Tuo ajain tuvalla, kahvi‐
tarjoilu.

Lauluilta ke 17.6. 2020. Kesäretki suuntautuu Asikkalaan päin 
la 4.7.2020.

Levän ja Kartanonkylän yhteinen maaalue
Yhteisen maa‐alueen RN:o 981 – 878 – 1 – 0 osakkaiden ko‐
kous pidetään torstaina 19.3.2020 klo 18.30 Paikka Veteraani‐
tupa.  Kokouksessa  käsitellään  v.  2019  linpäätös  ja  valitaan 
laidunalueen  asioiden  hoidosta  vastaava  asiamies  v.  2020. 
Kutsuja Olavi Rassi, laidunalueen asiamies.

Levän yksityistien tiehoitokunta
Tiehoitokunnan  kokous  pidetään  torstaina  19.3.2020  klo 
18.00. Paikka Veteraanitupa. Kokouksessa käsitellään  sääntö‐
jen  määräämät  asiat.  Maksuunpanolue elo  nähtävänä  ko‐
kouksessa.  Osakkaat  tervetuloa  kokoukseen!  Tiehoitokunnan 
hallitus.

MLL Ypäjän yhdistys
Mannerheimin  Lastensuojeluliiton  Ypäjän  yhdistyksen  sään‐
tömääräinen  kevätkokous  pidetään  6.4.2020  kello  19.30  Ve‐
teraanituvalla. Hallitus kokoontuu kello 18.30. Tervetuloa!

SPR Ypäjän osasto
Tervetuloa kaikille ypäjäläisille avoimille aamukahveille keski‐
viikkoisin  ja  torstaisin  kello  9‐11.30 Haaviin,  Varsanojan e  8. 
Tarjolla  on  kahvia,  voileipiä  ja  hyvää  seuraa.  Keskiviikkona 
12.2.  tutustumme  uuteen  seniorikaveriin  Sariin.  Lisä etoja 
puh. 050 363 0508 tai 050 370 6867.

Ypäjän Eteläinen Maamiesseura
Vuokrakoneita ja palveluja jäsenille, ks. ilmoitus s. 6.

Ypäjän Karjalaisseura ry
Vuosikokous ja tupailta  istaina 24.3.2020 kello 18.30 alkaen 
Veteraanituvalla,  Per ulan e  7  Ypäjä.  Käsitellään  sääntöjen 
määräämät  asiat.  Tervetuloa  joukolla mukaan!  Ypäjän  Karja‐
laisseura ry / Hallitus

Ypäjän Kotiseutuyhdistys ry
Kevätkokous pidetään keskiviikkona 25.3.2020 kello 18.00 al‐
kaen Veteraanituvalla,  Per ulan e 7  Ypäjä.  Käsitellään  sään‐
töjen määräämät asiat. Kahvitarjoilu. Hallitus.

Ypäjänkylän Kyläyhdistys
11.4.  Kevä ori  Seuraintalolla  klo  16‐19.  Pöytävaraukset  9.4. 
mennessä Neealta 040 961 1271. 5€ / pöytä.

11.4. Pääsiäisvalkeet Seuraintalolla klo 19.

18.4. Kevätkokous Seuraintalolla klo 15. Esillä sääntöjen mää‐
räämät asiat.

Ypäjänkylän maatalousnaiset
Perjantaina  20.3.2020  klo  18  kevätkokous  Ypäjänkylän  Seu‐
raintalolla:  Kaikille  osallistujille  yllätyslahja,  kahvitarjoilu.  Ko‐
kouksessa sääntömääräiset asiat sekä tulevan kevään ja kesän 
toiminnan  suunni elua.  Mm.  6.6.2020  Valtakunnallinen 
Maatalousnaisten yhteinen retki Lopelle.

Tulossa  kiirastorstaina  9.4.2020  kello  18  tupailta  pääsiäisas‐
kartelun parissa Ypäjänkylän Seuraintalolla.

Ypäjän Maamiesseura ry
Vuosikokous  istaina  17.3.2020  klo  18.00  Ypäjänkylän 
Myllykylässä.  Käsitellään  sääntöjen  vuosikokoukselle 
määräämät asiat. Johtokunta

Ypäjän Reserviläiset
Kevätkokous veteraanituvalla keskiviikkona 11.3. klo 19.

Ypäjän Riistamiehet ry
Vuosikokous perjantaina 28.2.2020 Ypäjänkylän seuraintalos‐
sa klo 19. Käsitellään sääntöjen määräämät ja muut esille tu‐
levat asiat sekä valitaan johtajat syksyn 2020 hirvieläinjah in. 
Johtokunta.

Ypäjän Värikkäät
Hiilipiirustuskurssi  Kartanon  koululla  to  26.3.  klo  18‐20,  la 
28.3. klo 12‐16, to 2.4. klo 18‐20, la 4.4. klo 12‐16. Ilm. viim. 
16.3. puh. 040 7010 563/Virve.

Ypäjän Yllätys ry
Kevätkokous su 15.3.2020 klo 14.00 Pertunkaaren palloilusa‐
lissa. Käsitellään esityslistan mukaiset asiat. Kahvitarjoilu.

PALKITSEMINEN:  1.  Urheilusta  menestymisessä:  Piiri/alue, 
SM,  PM  tai  korkeammalla  tasolla.  2.  Ak ivinen  liikkuminen: 
osallistuminen  väh.  10  krt  urheilu‐  tai  liikuntatapahtumaan 
kalenterivuoden  aikana. Hakijoiden  tulee  olla  Ypäjän  Yllätyk‐
sen  jäseniä  sekä  edustaa  Yllätystä  ko.  lajeissa. HAKULOMAK‐
KEITA  sekä  "toimintapäiväkirjoja"  saa  seuran  FB‐sivuilta  tai 
Pertunkaaren  ilmoitustaululta. Hakemukset 29.02.2020 men‐
nessä: liikuntavastaava@ypajanyllatys.fi

Yllätyksen  liikuntatarjonta  www.ypajanyllatys.fi  tai  tammi‐
kuun Ypäjäläisessä

Yhdistystoiminta
2/2020
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"Kordelinin avustamassa 
tutkimuksessa pyritään 
kartoittamaan tietoa 
bionäytteistä, joita ovat 
muun muassa hevosten 
haudat sekä yksityisten ja 
museoiden bioaineistot 
eli tallessa säilyneet 
hevosten jouhet, taljat tai 
luut ja niihin liittyvä muis
titieto."

PERUS JA KOHDEAVUSTUKSET
LIIKUNTA, NUORISO JA 
KULTTUURITOIMINTAAN VUONNA 2020

Kul uuritoimen avustuksia voidaan myöntää ypäjäläisille yhdistyksille, seuroille tai
yhteisöille kul uuripalvelujen tuo amiseen ypäjäläisille.
Liikuntatoimen avustuksia voidaan myöntää urheilu seuroille.
Nuorisotoimen avustuksia voidaan myöntää ypäjäläi sille yhdistyksille, seuroille ja yhteisöille 
lapsille ja nuorille suun natun toiminnan tukemiseen.

Perus‐ ja kohdeavustuksiin varatut summat talousarviossa 2020: 
kul uuripalvelut 500 euroa
liikuntapalvelut 2000 euroa
nuorisopalvelut 1000 euroa
    
Sivistyslautakunta julistaa hae avaksi avustuksia seuraavas :

PERUSAVUSTUKSET
Perusavustuksia myönnetään varsinaisen toiminnan tukemiseen.
Perusavustushakemukseen tulee lii ää toimintaker tomus,  linpäätös ja  lintarkastuskertomus 
edelliseltä toimintavuodelta, toimintasuunnitelma ja selvitys siitä, mihin toimintaan avustusta 
haetaan ja ko. vuoden talousarvio. Hakemukseen liitetään myös yhdistyksen säännöt, mikäli 
kyseessä on uusi hakija tai säännöt ovat muu uneet.

Perusavustusten haku pää yy 31.3.2020 klo 15.00.

KOHDEAVUSTUKSET
Kohdeavustuksia myönnetään erilliseen, varsinaisen perustoiminnan ulkopuoliseen toimintaan, 
esim. ker taluontoisten tapahtumien järjestämiseen, projekteihin tai kalustohankintoihin.
Kohdeavustushakemukseen tulee lii ää toimintaker tomus,  linpäätös ja  lintarkastuskertomus 
edelliseltä toimintavuodelta, mikäli niitä ei ole toimite u perus avustushakemuksen yhteydessä, 
sekä suunnitelma avustuksen käytöstä.  Kohdeavustukset maksetaan kui eja vastaan. 

Kohdeavustusten haku pää yy 29.10.2020 klo 15.00.

Avustusten hakulomake on saatavilla kunnan verkkosivulta www.ypaja.fi ja kunnanviraston 
palvelupisteeltä. Hakemus osoitetaan sivistyslautakunnalle:
Ypäjän kunta, Sivistyslautakunta, Per ulan e 20, 32100 Ypäjä.

Perus‐ ja kohdeavustushakemusten pitää olla perillä kunnanvirastolla viimeistään ilmoituksessa 
maini una aikana.

Varhaiskasvatus järjestää 

avointa perhekerhotoimintaa 

kerran viikossa Haavin  loissa. 

Toiminta on rentoa ja muka‐

vaa ja se nouda aa kunnan 

varhaiskasvatussuunnitelman 

linjauksia.

• Leikkiseuraa lapsille

• Ju useuraa aikuisille

• Toimintaa ja tekemistä

• Välipala

HELMI‐MAALISKUUN

AIHEITA:

14.2. Juhlitaan ystävänpäivää

21.2. Laskiainen, pullien 

täy öä

28.2. Kalevalan päivä, Väinä‐

möisen askartelu

6.3. Jänis loikkii

13.3. Kissan mouruamista

20.3. Aurinko paistaa

27.3. Kylvetään pääsiäisruohot

Perhekerho on maksuton.  

Kerhon vetäjänä toimii Aulikki 

Lindqvist, puh. 050 383 1610.

Mukaan ovat tervetulleita 

kaikki äidit, isät, isovanhem‐

mat, kummit ja perhepäivä‐

hoitajat lasten kanssa.

AVOIN 
PERHEKERHO 

HAAVISSA
PERJANTAISIN KLO 9‐11.30, 

TERVETULOA!


