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Vapaana 180m2

toimitila Ypäjän keskus

tassa Lepolantie 2.

Sopii liike laksi

tai toimisto laksi.

0443434838/Liljeström

sunmarianne@luukku.com

KOKOUSKUTSU
Ypäjä Golf Oy:n varsinainen 
yh ökokous pidetään keski‐
viikkona 10.6.2020 klo 17.30 
Loimijoki Golfissa (Jaakko‐
lan e 190, Ypäjä).
Kokouksessa käsitellään yh‐
öjärjestyksen 16 §:n varsi‐

naiselle  yh ökokoukselle 
määräämät asiat.

Ypäjä Golf Oy:n hallitus
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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 

suljettu

katso henkilöstön yhteys edot 

sivulta 4

Diakoniatoimisto suljettu

katso henkilöstön yhteys edot 

sivulta 4

ILMOITUSHINNAT

Yhdistyksen ilmoitukset ‐30%

Etu ja takasivu

0,75 €/pmm + alv

Muu osa lehteä

0,50 €/pmm + alv

5/2020Yhteisellä asialla

ILMOITUSTEN JÄTTÖPÄIVÄ

Seuraava Ypäjäläinen ilmestyy 

29.7.2020. Lehteen tarkoite u 

aineisto on lähete ävä 

sähköpos tse osoi eeseen 

ypajalainen@ypaja.fi viimeistään 

maanantaina 20.7.2020 klo 15. 

Nro 7/2020 ilmestyy 16.9.2020.

Elämä  jatkuu  poik‐
keustilan  värittämä‐

nä,  vaikka  koronaviruksen 
leviämisen  hidastamiseen 
suunnattuja  toimenpiteitä 
onkin  lievennetty.  Esimer‐
kiksi Ypäjälle tärkeiden rat‐
sastuskilpailujen ja teatterie‐
sitysten  järjestäminen  on 
vielä mahdotonta. 
Emme tiedä, millaisia po‐

sitiivisia tai negatiivisia vai‐
kutuksia lopulta poikkeusti‐
lan  toimenpiteillä  tulee 
olemaan. Monia rajoitustoi‐
mia arvioidaan vasta kesän 
jälkeen.
Maaseutukuntien kannal‐

ta myönteisistä  asioista  on 
tuotu esiin etätyön mahdol‐
linen yleistyminen  ja maa‐
seudun arvostuksen lisään‐
tyminen yleensä.
Jos  vaikutukset  ovat 

myönteisiä, on Ypäjänkin ja 
seutumme osattava ennakoi‐
da näitä ja vastattava mah‐
dollisiin  uusiin  tarpeisiin 
esimerkiksi erilaisia asumis‐
ratkaisuja tarjoamalla. Elin‐
voimamme paranee parhai‐
ten  työpaikoilla  ja 
työmahdollisuuksilla, ja toi‐
saalta  asumiseen  panosta‐
malla. Nämä yhdessä lisää‐
vät  kiinnostusta  asua 
Ypäjällä. 

Myös negatiivisiakin vai‐
kutuksia  on  ennakoitava. 
Koronapoikkeustilan on juu‐
ri uutisoitu lisäävän nuorten 
ja lasten huolta koronan vai‐
kutuksista perheisiinsä ja lä‐
heisiinsä. Siksi on nyt kiin‐
nitettävä erityistä huomiota 
lasten ja nuorten hyvinvoin‐
tiin ja aktiviteetteihin. Mo‐
net  nuoret  ovat  voineet 
myös menettää kesätyömah‐
dollisuuden koronarajoitus‐
toimien seurauksena.

Koronan  vaikutukset 
kuntien talouteen jää nähtä‐
viksi. Edelleen on  tärkeätä 
muistuttaa,  että  on  ”elvy‐
tämme” paikallista talouse‐
lämää  käyttämällä  ja  osta‐
malla palveluita ja tuotteita 
paikallisilta  yrityksiltä,  ja 
koetamme  karistaa  tarpee‐
tonta  pelkoa  yltämme.  Sa‐
malla  on  toki  muistettava 
jatkuvasti noudattaa annet‐
tuja  ohjeita  maalaisjärjen 
mukaisesti    luottamus  on 
tässäkin keskeinen asia. 
Käytetään  hyväksemme 

myös niitä hienoja ulkoilu 
ja  liikuntamahdollisuuksia, 
joita meillä täällä Ypäjällä ja 
lähiseuduilla on. 

Kunnan  päätöksenteko  ja 
asioiden hoitaminen on kai‐
kesta  huolimatta  sujunut. 
Toimielinten kokoukset on 
pystytty  hyvin  hoitamaan. 
Ensimmäiset päätökset val‐
tion myöntämistä yrityksille 
suunnatuista tuista on myös 
jo tehty.

Vesiliikelaitoksesta  on 
saatu lukea paikallista leh‐
distä. Asiaa käsitellään ke‐
sän aikana, ja kesän jälkeen 
tiedämme, aletaanko yhteis‐
työtä yhteisen yrityksen pe‐
rustamisessa Loimaan kans‐
sa toteuttaa.

Mukavaa kesää kaikille 
ypäjäläisille!

Mahdollisuuksia koronasta
Markku Saastamoinen, kunnanhallituksen puheenjohtaja

YPÄJÄN
KIRJASTO

Hossin e 2, 32100 Ypäjä

Puh. 044‐4352006

ypajan.kirjasto@ypaja.fi

www.ypaja.fi 

www.lounakirjastot.fi

Kirjasto on myös Faceboo‐

kissa ja Instagramissa 

@ypajankirjasto

AUKIOLOAJAT 1.6.
31.8.2020

Ma klo 13–18

Ti klo 13–18

Ke klo 10–15

To klo 13–18

Pe klo 10–15

To 18.6 klo 1114

Juhannusaattona pe 

19.6. suljettu

KUVA: Menna Rantala
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Seuraavat, jostain kirjasta lainatut asiat avaavat silmiä 
näkemään, mitä  kaikkea maailmassa  on  ja  ei  ole. 

Muutamaa niistä näin koroaaikaan ei voi kyllä toteuttaa.

Jo sinulla on ruokaa jääkaapissa, vaatteet ylläsi, katto 
pääsi päällä ja paikka, jossa nukkua, olet rikkaampi kuin 
75% maapallon ihmisistä.
Jos sinulla on rahaa pankkitilillä ja kukkarossa sekä muu‐

tama ylimääräinen kolikko lippaassa, kuulut maailman väes‐
tön 8% rikkaan joukkoon.
Jos heräsit tänä aamuna terveempänä kuin sairaampana, 

olet onnekkaampi kuin ne miljoona ihmistä, jotka eivät sel‐
viä tästä viikosta hengissä.
Jos et koskaan ole kokenut pelkoa, sotaalueella, vankilan 

yksinäisyydessä, kidutuksen kamaluutta tai nähnyt nälkää, 

olet saanut enemmän kuin 500 miljoonaa muuta ihmistä 
maailmassa.
Jos voit mennä kirkkoon tai hengelliseen kokoukseen il‐

man pelkoa häirinnästä, pidätyksestä tai kuolemasta, olet 
onnekkaampi kuin kolme miljardia muuta ihmistä.
Jos vanhempasi elävät ja ovat edelleen naimisissa keske‐

nään, kuulut todella harvinaisten ihmisten joukkoon.
Jos kuljet pää pystyssä ja hymyilet, koska tunnet aitoa 

kiitollisuutta, olet ainutlaatuinen, sillä monet voisivat sen 
tehdä vaan eivät tee.
Jos voit tarttua jotakuta kädestä, halata tai koskettaa olal‐

le, olet niitä harvoja, jotka tarjoavat eheyttävää kosketusta.
Jos luet tämän kirjoituksen, olet saanut yltäkylläisesti, sil‐

lä kaksi miljardia ihmistä maailmassa ei osaa lukea.

Sakastin ikkunasta nähtynä

Kesä  on  saapunut 
Ypäjälle. Koululaiset 

kirmasivat jo kesälomalle ja 
moni  muukin  haluaisi  lo‐
mailemaan. Odottavan aika 
ei kuitenkaan käy pitkäksi. 
Siitä pitävät huolen aurinko 
ja  kesäluonto,  joita  riittää 
tasapuolisesti kaikille.
Kulunutta kevättä väritti 

koronan pitkä varjo. Asioita 
tehtiin eri tavalla kuin aikai‐
semmin. Nyt tavoitteena on 
hallittu ja turvallinen paluu 
arkeen. Ypäjän  koululaiset 

palasivat  keväällä  pariksi 
viikoksi takaisin lähiopetuk‐
seen. 
Ravintolapalveluita ava‐

taan  asteittain  kesäkuun 
alusta. Ypäjäläisten  kesän‐
viettopaikka Caissaniemi on 
siivottu ja otetaan käyttöön 
heti tilanteen salliessa. 
Ypäjäläisille ja matkaili‐

joille tärkeitä hevos ja kult‐
tuuritapahtumia järjestetään 
poikkeusolojen  sallimissa 
rajoissa. Pertun päivien jär‐
jestämistä  vielä  harkitaan. 

Lapsille ja nuorille on joka 
tapauksessa tarjolla ohjattua 
ohjelmaa. Maltti on kuiten‐
kin  valttia.  Fyysisten  kon‐
taktien suhteen on oltava va‐
rovainen.
Ypäjä  kiinnostaa.  Yksi 

esimerkki on kunnan harkit‐
sema  tonttiarvonta.  Siinä 
voisi edullisella hinnalla lu‐
nastaa itselleen unelman, jos 
onni  suosii.  Arvottavissa 
kolmessa  tontissa  olisi  jo‐
kaiselle  jotakin:  hevostila, 
tontti  keskeltä  palveluja  ja 

rauhaisa  metsätontti  haja
asutusalueella.  Tästä  mah‐
dollisuudesta kannattaa mai‐
nita  myös  tuttaville,  jotka 
haaveilevat  muuttoa  kau‐
punkikeskuksesta  maalle. 
Toivotan  jokaiselle  aurin‐
koista kesää!

Kunnanjohtajan tervehdys
Tatu Ujula, kunnanjohtaja

Mitä kaikkea maailmassa on?
Vesa Parikka, kirkkoherra

Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN 
FORSSAAN

TORSTAINA 11.6.2020
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 mu‐
kaan Forssan keskustaan.

Heinäkuussa ei asiointiajoa, elokuussa jatkuu jälleen!

Ilmoittautuminen asiointimatkalle:

Taksi Tuomas Sirén, puh. 040 7575 833



TOIMINTAA KESÄ‐HEINÄKUUSSA

SU 7.6.     KLO 10. Sanakirkko srk‐kodilla, sään salliessa ulkona.

TO 11.6.    KLO 18.    Kesälauluhetki srk‐koti/ piha

SU 14.6.    KLO 18.     Viikkomessu, huom. aika !

KE 17.6.    KLO 17.     Kesälauluhetki srk‐koti/piha

LA 20.6.    KLO 10.     Kansanlaulukirkko srk‐koti/ piha

SU 21.6.    KLO 10.    Sanakirkko

SU 28.6.    KLO 10.    Sanakirkko 

PE 3.7.    KLO 17.     Kesälauluhetki  srk‐koti /piha

SU 5.7.    KLO 10.     Messu 

SU 12.7.    KLO 10.     Sanakirkko

PE 17.7.    KLO 17.     Kesälauluhetki srk‐koti/piha

SU 19.7.    KLO 10.     Sanakirkko

SU 26.7.    KLO 10.     Sanakirkko

SU 2.8.    KLO 10.     Sanakirkko

PE 7.8.    KLO 17.     Kesälaulut srk‐koti

SU 9.8.    KLO 10.     Konfirmaatiokirkko

OTA YHTEYTTÄ

Seurakunnan työntekijät ovat tavoite a‐

vissa puhelimitse ja sähköpos lla kes‐

kusteluavuksi.

Kirkkoherra, Vesa Parikka 

040 804 9251

Kan ori, Kaija Saukkola 

040 146 5274

Sun o, Tuomas Tanner 

050 560 3368

Diakoni, Katriina Laiho 

040 553 6362

Nuorisotyönohjaaja, Elina de Jong 

040 148 4108

etunimi.sukunimi@evl.fi

Taivaan Isän siunausta kaikille, 

rohkaiskaa toisianne.

Pastori Petri Paasikallio on kesäsijaisena Juhannuksen 
jälkeen muutaman viikon. Hänet on vihitty papiksi 
Tampereella nyt toukokuussa. 

KUULUTUS HAUDOISTA JOIDEN 
HALLINTAAIKA ON PÄÄTTYNYT

Ypäjän hautausmaalla on ryhdytty Kirkkolain 17  luvun  ja 
Hautaustoimilain 14 § mukaan säädettyihin toimenpiteisiin 
koskien hautaoikeuden päättymistä ja hautamuistomerk‐
kien poistamista kyseisiltä haudoilta. Kuulutusmenettely 
koskee osastojen 1 ja 2 hautapaikkoja, joiden hallinta‐aika 
on päättynyt ennen vuotta 2019.

Hautaoikeuden haltijalle  tai muulle,  jolla on oikeus  tulla 
haudatuksi hautaan, tarjotaan mahdollisuus lunastaa hau‐
dan hallinta‐aikaa uudestaan voimassa olevan hinnaston 
mukaisesti (Kirkkolaki 17 luku 2 §). Hautaoikeuden haltijoil‐
le, joiden yhteystiedot löytyvät hautakirjanpidosta on lä‐
hetetty  kirje.  Luettelo  päättyneistä  hautaoikeuksista  on 
nähtävissä myös hautausmaan ilmoitustaululla. Lisäksi an‐
netaan kuulutus Forssan ja Loimaan lehden kirkollisissa il‐
moituksissa ja Ypäjäläisessä.

Haudoille, joiden omaisia ei muutoin tavoitettu, on laitettu 
kuulutusmerkki. Haudalla olevasta kuulutusmerkistä löy‐
tyy ohjeet hallinta‐ajan jatkamiseksi.

Hautaoikeuden hallinta‐aikaa pidennettäessä pyydetään 
ottamaan yhteyttä 30.11.2020 mennessä Ypäjän seurakun‐
nan kirkkoherranvirastoon puh. 02 767 3108 (ma, ke ja to 
klo 9‐12) tai ypaja.srk@evl.fi.

Lunastamatta jääneet haudat palautuvat seurakunnalle il‐
man erillistä ilmoitusta. Näiltä haudoilta poistetaan muis‐
tomerkit seurakunnan toimesta noin vuoden kuluessa. Jos 
omaiset haluavat itse poistaa muistomerkin, on siitä sovit‐
tava erikseen seurakunnan kanssa.

Ypäjällä 4.5.2020

Ypäjän seurakunnan kirkkoneuvosto



55/2020

Miettiessäni, mistä kirjoittaisin 
tällä kertaa, vilkaisin ulos lap‐

suudenkotini ikkunasta ja näin puissa 
lehtiä. Linnunpönttöihin on pikkuhiljaa 
alkanut ilmestyä asukkeja ja muuttolin‐
nut ovat palanneet. Aivan lähiaikoina 
kevään ensimmäiset kukat ovat alka‐
neet kukkia pihoilla ja teiden varsilla. 
Keväkylvöt ovat jo täydessä käynnissä 
ja toivottavasti pian myös hallan vaara 
on ohi.
Vihreys on joka tapauksessa peittä‐

nyt alleen  tarven harmauden  ja huo‐
maan iloitsevani jopa leskenlehdistä. 
Täällä eteläisessä Suomessa uimave‐
sien lämpötila on jo paikoitellen reilus‐
ti yli kymmenen astetta. Kevät on vih‐
doin saapunut iloksemme, vaikka vielä 
aivan hetki sitten taivaalta tuli alas ra‐
keita, räntää ja vettä. Ja kuka ties, vaik‐
ka kokisimme nuo vähemmän keväiset 
luonnonilmiöt vielä uudestaankin en‐
nen kesän tuloa. 

Taakse  jäänyt  talvikin oli monella 
tavalla poikkeuksellinen. Kunnon tal‐
vea  lumineen  ja  pakkasineen  emme 
saaneet tänä vuonna kokea. Toisaalta 
eipä tarvinnut myöskään sietää sitä los‐
kaa, joka syntyy kun lumet sulavat. Pi‐
kemminkin tuntuu siltä, että elimme lä‐
pi  ennetyspitkän  syksyn,  koska  sen 
perinteiset elementit, vesi ja tuuli, oli‐
vat miltei jokapäiväisiä vieraita.  Saim‐
me kokea suoranaisia myrskytuulia, ei‐
kä ulos aina huvittanut lähteä.
Monta kertaa tuli mietittyä, missä se 

talvi oikein viipyy vai onko se eksynyt 
matkallaan, eikä ehdi Suomeen ollen‐
kaan. Tänä  vuonna  perinteinen  talvi 
valitsi väärän reitin tai enemmän nyky‐
termein ilmaistuna sen navigaattori oli 
ohjelmoitu väärin. 
Sitten tuli tämä vitsaus nimeltä ko‐

rona. Se pysäytti tietyllä tavalla koko 
yhteiskunnan, pakotti ottamaan fyysis‐
tä etäisyyttä ja etsimään uusia keinoja 
selviytyä.  Kännykkä,  sähköposti  ja 
muut nykyaisemmat, modernit keinot 
korvasivat fyysisen kontaktin.
Helppoa tämä aika on tuskin ollut 

kenellekään. Luottamusta Jumalaan se 
ei kuitenkaan ole meiltä vienyt pois, 
vaan pikemminkin saamme kiittää ter‐
veydestä, läheisistä ihmisistä sekä tur‐
vasta ja armosta, jonka me Jeesuksen 
ristinkuoleman kautta olemme saaneet. 
Siitäkin  huolimatta  itsestäni  ainakin 
tuntuu siltä, että moni asia jäi niin sa‐
notusti kesken, koska esimerkiksi ker‐
hotoiminta loppui äkillisesti ennen ai‐
kojaan. Kokonaista vuoden kiertoa en 
saanut teidän kanssanne kokea, mutta 
ensi vuonna on ainakin  toivottavasti 
mahdollisuus uuteen yritykseen.

Toisaalta tämä aika on myös pakot‐
tanut  pysähtymään,  hiljentymään  ja 
miettimään asioita sekä elämän priori‐
teettejä. Vuodenaikoja eri elementtei‐
neen voi verrata kuvainnollisesti myös 
ihmisen elämään. On valoisia ja kau‐
niita päiviä, jolloin elämä hymyilee ja 
askel on kevyt. Jalkojen alla on joko 

vihreää ruohoa tai pehmeää, kaunista 
lunta. Pieni, lempeä tuuli johdattelee 
meitä eteenpäin.
Usein,  ellei  jopa  useimmiten,  on 

kuitenkin sitä tasaisen harmaata arkea, 
jonka läpi pitää vain elää ja yrittää löy‐
tää pilvien välistä aurinkoa. Toisaalta 
nämäkin  ovat  kuitenkin  tarpeellisia 
hetkiä. Toisinaan meitä kuitenkin kurit‐
tavat rankkasateet ja myrskytuulet. Ne 
riepottavat meitä moneen suuntaan, ei‐
kä valoa tai kuivaa maata meinaa löy‐
tyä millään.
Joskus sisäinen kellomme on täysin 

sekaisin ja kartta hukassa. Me ajeleh‐
dimme sinne ja tänne yrittäen löytää 
vaikka pienenkin oksan, mihin voi tart‐
tua. Se voi olla esimerkiksi Jumala, us‐
ko, seurakunta tai jonkun läheisen ih‐
misen käsi. Ja yleensä ennemmin tai 
myöhemmin se pelastusrengas löytyy 
ja elämä tasoittuu. Juuri nyt taidamme 
elää  jonkinlaisen  myrskyn  keskellä, 
vaikka toisinaan pieniä ilonpilkahduk‐
sia ja toivoa paremmasta on näkyvillä.

Monet kesän odotetut perhejuhlat ja 
tapahtumat piti perua ja vaikka se nyt 
harmittaa, siitäkin pääsee lopulta yli ja 
kenties tämä opettaa arvostamaan sitä 
arjen harmautta aivan eri tavalla.
Nauttikaamme kuitenkin jokaisesta 

kauniista päivästä, se tuo aina toivoa 
paremmasta ja valoisammasta huomi‐
sesta. Siunausta kaikille elämään ja py‐
sykää terveinä!

Kesää kirkossa ja vähän syksyäkin
Vesa Parikka, kirkkoherra

Kesäkuun alusta kokoontumisohjeet muuttuvat sen verran, että 50 hengen kokoontumiset ovat sallittuja. Näin ollen juma‐
lanpalvelukset ovat avoimet tuohon väkimäärään saakka kesäheinäkuun ajan, elleivät ohjeet kesän aikana muutu. Etäisyy‐
det kirkkoon tullessa, kirkossa ollessa ja kirkosta lähtiessä tulee säilyttää ja käsidesiä käyttää. Oma virsikirja on hyvä olla 
mukana, sillä kirkon virsikirjat eivät ole käytössä. 

Ehtoollinen on kaksi kertaa: Sunnuntai 14.6 klo 18 ja sunnuntai 5.7. klo 10. Konfirmaatio on sunnuntaina 9.8 klo 10, jol‐
loin toimitaan eritysjärjestelyin esim. väkimäärän osalta.

Ohjeiden mukaan hautaan siunaamiset toteutetaan Ypäjällä haudalla aina kun sää sen sallii, kasteet seurakunnan tiloissa 
joko kirkossa tai seurakuntakodissa, samoin vihkimiset, joita kesän aikana ei ole yhtään! Koronan takia vihkimisiäkin pitää 
tietenkin soveltaa. Seurakunnan työntekijät eivät osallistu muistotilaisuuksiin. Kotikäyntejä ei tehdä paitsi poikkeuksena yk‐
sityinen ehtoollinen tarvittaessa. Musiikkitilaisuuksia voi pitää kirkossa tai ulkona osallistujamäärät huomioiden. Muita ti‐
laisuuksia ei suositella pidettäväksi, ei varsinkaan kodeissa. On tämä niin erilainen kesä toiminnan osalta, että oikein ihme‐
tyttää ja vähän surettaakin. 

Syksyllä pidetään kirkkoherran vaalit joko niin, että seurakuntalaiset valitsevat tai sitten kirkkovaltuuston 15 jäsentä sen 
tekevät. Jälkimmäinen on tapa yleistynyt. Uusi paimen tässä virassa aloittaa 1.4.2021 nykyisen jäädessä silloin eläkkeelle.

Keväisiä mietteitä
Katriina Laiho, diakoniatyöntekijä
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Ypäjäläiset yhdistykset tutuiksi

Ypäjäläinen  pyysi  viime  lehdessä  yhdistyksiä  kirjoittamaan  toiminnastaan. Koronavirus  on  sotkenut monien 
yhdistysten toimintaa, mutta ilahduttavan useissa yhdistyksissä suunnitellaan kesää kaikesta huolimatta. Tutustu 

oheisten juttujen kautta yhdistysten toimintaan ja ota rohkeasti osaa tapahtumiin!
Ps. Yhdistysesittelyitä voi kirjoittaa myös syksyn lehtiin. Aineisto toimitetaan sähköisessä muodossa osoitteeseen 

ypajalainen@ypaja.fi.  Muistathan  hyvän  kieliasun  sekä  napakan  kirjoitusotteen.  Voit  toimittaa  myös  valokuvia 
yhdistysesittelyn kylkeen.

Kuusjoenkulma Ypäjällä on virkeä kylä, jossa moni 
meistä on syntynyt, viettänyt lapsuutensa ja aloitta‐

nut koulutiensä. Koulun läheisyyteen usein miellämme ky‐
läyhteisön keskustan; niinpä Kuusjoenkulmallakin kansa‐
koulu ja kauppa olivat aikanaan tärkeät paikat asukkaille. 
Koululaisten työskentelyn lisäksi aikuiset kävivät ainakin 
äänestämässä  ja  röntgenkuvauksissa  koululla. Tietenkin 
myös kevät ja joulujuhlat, raittiusjuhlat ja harvoin näytetyt 
elokuvatkin keräsivät perheet koulun suojiin. 

Kaupan kohdalta noustiin useimmiten linjaautoon ja jää‐
tiin autosta pois. Kaupan edustalla oli aikoinaan myös jääte‐
lökioski, josta sai sen parhaimman pingviinipuikon minkä 
veroista ei ole vielä maailmalta löytynyt! Kauppiaana olivat 
Ruokolat,  sittemmin  taisikin  Jokilääni  tulla  kiinteistöön 
isännäksi ja sen myötä muutaman vuoden välein vaihtuneet 
myymälänhoitajat. 

Kansakoulun jälkeen osa lapsista lähti yhteiskouluun joko 
Koskelle tai myöhemmin Ypäjälle. Osa jäi opiskelemaan 
kansakoulun loppuun ja sen jälkeen siirtyvät kirkonkylään 
kansalaiskouluun. Sieltä aukeni opinpolku kauppakouluun, 
ammattikouluun, maamieskouluun – mikä kutakin kiinnosti. 
Jotkut suuntasivat työelämään jopa pääkaupunkiseudulle tai 
muualle työtarjonnan ja kiinnostuksen mukaan.

Monet ovat edelleen ”kiinni” Kuusjoenkulmassa tavalla 
tai toisella. Vaikka vanhempiamme ei enää kulmakunnalla 
asusta, on osassa taloissa vielä 1940, 50 ja 60luvulla syn‐
tyneitä Kuusjoen  kansakoulussa    opintiensä  aloittaneita 
kuusjokeleisia. Monien talojen emäntinä ja isäntinä ovat ale‐
nevaa sukupolvea edustavat ahkerat, iloiset ja rehdit kuus‐
joenkulmalaiset.  
Paikallinen kyläyhdistys on aktiivinen ja järjestää tapah‐

tumia, joissa on mahdollista tavata entisiä koulukavereita ja 
muita kyläläisiä. Huldan mökin kuutamohartaudessa kylä‐
läiset ovat runsaslukuisina mukana vuosittain – ja hartauteen 
otetaan meidät muuallakin asuvat ystävällisesti vastaan.
Meille kuusjoenkulmalaisille on tullut jo perinteeksi koh‐

data joka toinen vuosi rennoissa muistelumerkeissä. Näin on 
tarkoitus tehdä tänä vuonnakin. Veijo Kytösaho on ystävälli‐
sesti varannut käyttöömme Tuottajain Tuvan perjantaiksi 
24.7.2020 noin klo 18 alkaen. Ritva ja Leila keittävät kahvit 
ja leipovat pullat. Jos joku haluaa uida ja saunoa, kannattaa 
varata sopiva varustus ja omat makkarat grillaukseen. 

Hyvää alkavaa kesää ja tervetuloa Piilikankaalle ihan 
kaikki,  jotka  tuntevat  itsensä  mieleltään  nykyiseksi  tai 
entiseksi kuusjoenkulmalaiseksi!

Lämmöllä tervehtien Ritva ja Leila

Hyvät kuusjoenkulmalaiset
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Ypäjän Hevosystäväinseura on pe‐
rustettu vuonna 1945 paikallisten he‐
vosharrastajien ja Valtion hevossiit‐
tolan hyvässä yhteisymmärryksessä 
edistämään  raviurheilua  ja  hevos‐
kasvatusta kunnan alueella. 

Ratsastusta Ypäjällä harjoitettiin 
myös  jo  1940luvulla  lähinnä 

silloisen, Hevossiittolan ohessa Siitto‐
lanmäellä  sijainneen  armeijan  ratsu‐
koulun toimesta ja myötävaikutuksella. 
Ratsastusseura Ypäjän Ratsastajat  ry 
perustettiin  vuonna  1947.   Armeijan 
siirryttyä Ypäjältä Niinisaloon vuonna 
1955  ratsastustoiminta hiljeni,  ja  sa‐
moin ratsastusseuran toiminta. Tilan‐
netta korjaamaan perustettiin Hevosys‐
täväinseuran yhteyteen Ratsastuskerho 
vuonna 1964. Kerho toimi yhteistyössä 
Valtion  hevossiittolan  (myöhemmin 
Hevosjalostuslaitoksen) kanssa, ja siit‐
tolan hevosia käytettiin kerhon järjes‐
tämässä ratsastustuntitoiminnassa. 
Suomen Ratsastusopisto aloitti toi‐

mintansa vuonna 1972, mikä jälleen li‐
säsi ratsastuksen resursseja paikkakun‐
nalla.  Vuonna  1973  pidettiin 
seuratoiminnan uusi järjestäytymisko‐
kous,  jolla  lakkautettiin  Hevosystä‐

väinseuran Ratsastuskerho ja käynnis‐
tettiin ratsastusseura Ypäjän Ratsastajat 
ry:n toiminta uudelleen. 
Tänä päivänä Ypäjällä siis toimii he‐

vosharrastuksen ja urheilun ympärillä 
kaksi aktiivista yhdistystä – niin kuin 
hevospitäjässä kuuluukin! 

Hevosystäväinseuran nykyinen toi
minta
Ypäjän Hevosystäväinseuran johto‐

kunnan jäsenet:
Päivi Laine, puheenjohtaja  Pertti 

Lankinen, varapuheenjohtaja  Päivö 
Hirvonen, sihteeri  Merja Rautiai‐
nen,  rahastonhoitaja  MarjaLeena 
Paavilainen  Pia Räikkä  Miia Myl‐
lymäki  Kari Wahlberg. 
Lisäksi johtokunnan asiantuntijana 

toimii seuran kunniapuheenohtaja He‐
lena Jansson.    
Seura on Hämeen hevosjalostuslii‐

ton jäsenseura ja sitä kautta Suomen 
Hippos ry:n jäsen. Seura on nimensä 
mukaisesti hevosystävien seura – jäse‐
nyys ei edellytä hevosen omistamista, 
vaan kaikki hevosista ja hevostoimin‐
nasta kiinnostuneet ovat tervetulleita 
jäseneksi.

Seuran vuotuiseen toimintaan kuu‐

luvat  retket  keskeisiin  hevosalan  ta‐
pahtumiin, muun muassa Kuninkuus‐
raveihin.  

Kevätkokouksessa palkitaan jäsen‐
ten edellisen vuoden menestyneitä he‐
vosia kiertopalkinnoilla ja muilla muis‐
tamisilla,  mm.  Vuoden  Hevonen, 
Vuoden nopein kantakirjattu suomen‐
hevosjuoksija, Vuoden nopein kanta‐
kirjattu lämminverijuoksija. 

Jokaiselle seuran piirissä syntyneel‐
le varsalle lahjoitetaan riimu.

Seura tekee yhteistyötä paikallisten 
hevosalan toimijoiden ja seutukunnan 
muiden organisaatioiden kanssa tapah‐
tumien avustamisessa ja järjestämises‐
sä: 
  Hämeen  hevosjalostusliiton  ja 

Suomen Hippoksen hevosnäyttelyt He‐
vosopistolla 
 ravikilpailut Ypäjän raviradalla
 tienvarsisiivous Lions Club Ypäjä/

Katen kanssa 
 hevostaloutta esittelevät näytökset 

erilaisissa alan suurtapahtumissa (mm. 
Kuninkuusraveissa) yhteistyössä mui‐
den alan toimijoiden kanssa 
 koulutus ja neuvontatapahtumia 

(Suomenhevoskasvatuksen seminaari) 
yhteistyössä Hämeen hevosjalostuslii‐
ton kanssa. 
Kaikille uusille yhteistyöideoille ol‐

laan avoimia! 

Liittyminen seuran jäseneksi ja yh
teydenpito
Tiedot seuraan liittymisestä ja toi‐

minnasta löytyvät seuran kotisivuilta 
www.ypajanhevosystavainseura.site12
3.me  sekä  facebookista  osoitteella 
Ypäjän Hevosystäväinseura ry. Seuran 
ainaisjäsenmaksu on 10 e ja vapaaeh‐
toinen vuotuismaksu 15 e. 
Tervetuloa jäseneksi!

Ypäjän Hevosystäväin‐
seura ry

MarjaLeena Paavilainen on pitkän linjan hevosammattilainen ja yksi Hevo
systäväinseuran kantavia voimia. Jo vuosikymmenien takaisessa tilanne
kuvassa ”Mallu” ohjastaa ravikuninkaan emää Amiloa tammojen kantakir
jauksen vetokokeessa Ypäjän raviradalla.  Hevosystäväinseuran jäsenet 
toimivat näyttelytilaisuuksissa monissa tehtävissä sekä arvostelulautakun
nassa että avustavissa tehtävissä. (kuva Hevosjalostuslaitoksen arkisto)

Pertti Lankisen menestynyt juoksi
jatamma Arinkka tämänkeväisen 
varsansa kanssa. (kuva Pertti Lanki
nen) 
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Eläkeliiton  paikallisyhdistys 
Ypäjällä  on  runsas  kolme‐

kymppinen yli 15 vuotiaiden jäsen‐
ten oma yhdistys. Jäseniä meillä on 
hiukan yli 200, jäsenmaksu on tällä 
hetkellä 20 e. Yhdistys kuuluu Elä‐
keliiton EteläHämeen piiriin ja sen 
kolmosalueeseen.
Olemme tukemassa, ohjaamassa 

sekä  tiedonantajana  oman  paikka‐
kunnan niin kunnan, seurakunnan ja 
jäsentemme  välisissä  yhteydenpi‐
doissa. Olemme mukana piirin oman 
joululehden toimittamisessa. Tähän 
keräämme Ypäjän sivuille kirjoituk‐
sia, kuvia ja mainoksia ypäjäläisiltä 
ja jäsentemme lähipiireistä.
Toimintamme on monimuotoista. 

Kuukausitapaamisten lisäksi meillä 
on tarinatupa, lukupiiri sekä vapaa‐
ehtoistoiminta. Nämä kokoavat jäse‐

niämme  erilaisiin  tapaamisiin.  Li‐
säksi  järjestämme  retkiä  eri 
kohteisiin. Esimerkiksi teatterit, yri‐
tykset, yhdistykset ja palvelukeskus 
kuuluvat  tutustumiskohteisiimme. 
Kesällä pelaamme mölkkyä Rajatie 
3:n pihaalueella. Ypäjän yö ja Per‐
tun  päivät  kuuluvat  myös  toimin‐
taamme.  Kannattaa  tulla  mukaan 
reippaaseen  menoon  eri  tapahtu‐
miimme.
Puheenjohtajana meillä toimii Si‐

nikka Suonpää, jonka tavoitat nume‐
rosta 0500 509 640. Sihteerin tehtä‐
vät  tällä  kaudella  hoitaa  Keijo 
Leppänen  ja  numero  on  050  363 
6624.  Hallitukseen kuuluvat myös 
Markku J. Honka, Irma Jalonen, Rit‐
va Juvonen, Anne Lindholm, Keijo 
MäkiPunto, Pekka Moisander, Pirk‐
ko Suvanto.

Mannerheimin Lastensuojelu‐
liitto  täyttää  tänä  vuonna 

100 vuotta. Tapahtumaa tullaan juh‐
limaan lokakuussa, mikäli vain tilan‐
ne sen sallii.
Ypäjällä MLL on toiminut lähes 

alusta  asti,  vuodesta  1925,  ja  tällä 
hetkellä jäseniä on noin 150. Alussa 
toiminta oli hyvinkin konkreettista 
lapsien ja perheiden terveyden edis‐
tämistä  neuvolatoiminnan  ja  esim. 
lasten  hammashuollon  muodossa. 
Tänä päivänä onneksi yhteiskunta on 
vastuussa näistä perustarpeista. 

Viime vuosina MLL Ypäjän yh‐
distys on pyörittänyt lasten ja nuor‐
ten kerhotoimintaa sekä kesäisin ui‐
makoulua  Ypäjällä.  Näissä 
toiminnoissa Satu Laiho on yhteis‐
työkumppanimme koko ajan. Välillä 
olemme voineet pitää myös Perhe‐
kahvilaa, mutta valitettavasti viimei‐
sen vuoden aikana meiltä on puuttu‐
nut vetäjä.
Olemme myös olleet mukana ypä‐

jäläisissä  tapahtumissa  mahdolli‐
suuksien mukaan. Keväällä oli tar‐
koitus  järjestää  Kylämummi  ja 
–vaari –koulutus, mutta se jouduttiin 
siirtämään koronan vuoksi myöhem‐

mäksi.

Tällä hetkellä yhdistyksen halli‐
tukseen kuuluu puheenjohtaja Jonna 
Hakamäki,  Henna  Linnala,  Heidi 
Moilanen,  AnneMari  Paloposki, 
Minna Rautiainen, Henna Pirhonen 
ja  Tanja  Niinimäki.  Yhdistyksen 
kunniajäseniä ovat Iris Ojala ja Mer‐
ja Lyytikäinen, jotka ovat olleet eri 
rooleissa mukana  yhdistyksen  toi‐
minnassa pitkään. 

Tällä  hetkellä  yhdistys  kaipaisi 
kovasti uusia henkilöitä mukaan toi‐
mintaan. Onko sinulla jauhopeuka‐
lo?  Pystyisitkö  joskus  leipomaan 
mokkapaloja kahvioon? Tai osaatko 
laittaa saalista ongintaämpäriin? On‐
ko  sinulla  tuoreita  ajatuksia  siitä, 
millaista toimintaa lapset ja nuoret 
kaipaisivat?
Muun muassa tällaisia kykyjä kai‐

paisimme joukkoomme! Toki, jos si‐
nulla on jotain muita taitoja, otamme 
ne ilolla vastaan! Olisi hienoa voida 
jatkaa yhdistyksen toimintaa Ypäjäl‐
lä myös tulevaisuudessa. Yhteyden 
meihin saa esim. yhdistyksen face‐
booksivun kautta. Kuulumisiin!

Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Ypäjän yhdistys

Eläkeliitto
Ypäjän yhdistys ry

Leikkiken ätoiminta on kesän 2020 

osalta Ypäjällä peru u 

koronapandemian johdosta.

Aurinkoista kesää kaikille Ypäjäläisille! 

LEIKKIKENTTÄTOIMINTA
PERUTTU
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Yhdistystoiminta
Eläkeliitto Ypäjän yhdistys ry
Tiistaina 2.6.2020 hallituksen kokous klo 11  ja sääntömääräi‐
nen  kevätkokous  klo  13  kunnantalon  valtuustosalissa.  Terve‐
tuloa. Hallitus.

Keskustan Ypäjän kunnallisjärjestö ry
Sääntömääräinen  vuosikokous  pidetään  maanantaina 
20.7.2020  klo  18:00  Veteraanituvalla.  Esillä  sääntöjen  mää‐
räämät asiat. Johtokunta

Keskustan Ypäjänkylän paikallisyhdistys ry
Sääntömääräinen  vuosikokous  pidetään  maanantaina 
15.6.2020  klo  18:00  Lipposella,  Humppilan e  107.  Esillä 
sääntöjen määräämät asiat. Johtokunta 

Kuusjoenkulman kyläyhdistys
Ke  17.6.  klo  18.30  Lauluilta  Piilikankaalla.  Laulamme  ulkona. 
Oma jakkara ja sään mukainen pukeutuminen.

La  4.7.  Kesäretki  Asiakkalan  suunnalle.  Lahdesta  vesibussilla 
Vääksyn kanavan kau a Kalkkisiin ym. Lähtö klo 6.30 Piilikan‐
kaalta,  paluu  illalla.  Hinta  70€/aikuiset  35€/lapset  Ilmoi au‐
tuminen 15.6. mennessä Eliisalle 0445616965

Kesäsaunat  (Kosken e  678,  Ypäjä)  keskiviikkoisin  klo  17‐20 
vko  26‐31  ensimmäinen  kesäsauna  24.6.,  viimeinen  29.7. 
Saunamaksu  3€/henk.  alle  4v  ilmaiseksi  maksavan  aikuisen 
kanssa.

MLL Ypäjän yhdistys
Rantauimakouluun ilmoi autuminen käynnissä, ks. kansi.

SPR Ypäjän osasto
Haavin  aamukahvit  alkavat  keskiviikkona  3.6.  Tervetuloa  kes‐
kiviikkoisin  ja  torstaisin  Nuoriso la  Haaviin  (Varsanojan e  8) 
kello  9‐11.30. Muistamme  turvavälit  ja  käsihygienian!  Senio‐
rikaverikin  toimii,  soita  050  576  3040.  Lisä etoja  puh.  050 
363 0508 tai 050 370 6867

Ypäjän Karjalaisseura ry
Vuosikokous ja sauna‐/tupailta  istaina 28.7.2020 kello 18.00 
alkaen  Caissaniemessä,  Tanilan e  110  Tammela  Ypäjä.  Ko‐
kouksessa  käsitellään  sääntöjen määräämät  asiat.  Tervetuloa 
joukolla mukaan! Ypäjän Karjalaisseura ry / Hallitus

Ypäjänkylän Kyläyhdistys
13.6  Avoimet  kylät  tapahtuma  toteutetaan  tutustumalla  ky‐
län  luonto‐  tms.  kohteisiin  älypuhelimen  kar asovelluksella. 
Lisä edot www.ypajankyla.fi

25.7.  Possujuhla  klo  20,  toteutus  riippuu  tulevista  korona‐
määräyksistä  ja  ‐ohjeista,  tarkempaa  etoa  myöhemmin 
ne sivuilla.

Elo‐syyskuulle  suunnitellaan  kyläläisille  avointa  huutokaup‐
paa.

Ypäjän Yllätys ry
Liikuntahalli  Pertunkaaren  sisäpelikentän  ja  peilisalin  vuorot 
kaudelle 2020‐21 ovat vara avissa. Lisä edot: 045 664 9221 /
PJ tai 050 355 9901 /Liikuntavastaava

Kirj.  hak.  15.6.2020  mennessä  puheenjohtaja@ypajanylla‐
tys.fi tai liikuntavastaava@ypajanyllatys.fi.

Ypäjän Yrittäjät ry
Sääntömääräinen  kevätkokous  to  25.6.2020  klo  19.00  Paijan 
Maa lamajoitus,  Köllin e  20,  Ypäjä.  Käsitellään  sääntömuu‐
tos. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Maa ja kotitalousnaiset etsii avointen ja aurinkoisten, 
kukkakasvien ja pölyttäjien suosimien niittyjen hoi‐

tajia. Järjestö kannustaa kaikkia kertomaan omasta työstään 
luonnon monimuotoisuuden hyväksi osallistumalla vuoden 
maisematekoon, Niityn lumoon!
Niityn lumo teemalla Maa ja kotitalousnaiset kannustaa 

kiinnittämään huomiota luonnon monimuotoisuuteen sekä 
hoitamaan ja edistämään erilaisten niittyjen monimuotoi‐
suutta. Hoidettava niitty voi olla pitkän laidun ja niittohisto‐
rian aikaansaamaa edustava perinnebiotooppi tai myös piha‐
nurmesta  kehitetty  tai  luontaisesti  kehittynyt  pihaniitty, 
tienvarren monilajinen piennar tai monilajiseksi kehittynyt 
entinen pelto.
Niityt ovat satojen lajien elinympäristöjä. Jotta lajikirjo 

säilyy, niityt tarvitsevat hoitajia. Vuoden maisemateko kan‐

nustaa kaikkia niittyjen hoitoon. Pienilläkin teoilla on mer‐
kitys, ja jokaisella on mahdollisuus osallistua.
Kilpailun suojelijana toimii kansanedustaja, eduskunnan 

ympäristö ja luontoryhmän puheenjohtaja PirkkaPekka Pe‐
telius.
Vuoden maisemateko kilpailuun voi osallistua täyttämäl‐

lä Maa ja kotitalousnaisten verkkosivuilla sähköisen lo‐
makkeen tai ilmoittautumalla suoraan oman alueen piirikes‐
kukseen.

Kanta‐Hämeen piiriedustajat:
Auli Hirvonen p. 0400 864 494
Katriina Koski p. 040 148 8220

Laura Puolamäki p. 040 5444 899
Riikka Söyrinki p. 040 744 7231

Niityn lumo
Vuoden maisemateko ‐kilpailu 2020
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Vaikka  monet  kesän 
tapahtumat  täytyi 

koronatilanteen vuoksi  pe‐
ruuttaa, kesää ei ole peruttu. 
Ypäjällä  riittää  turvallista 
puuhasteltavaa  koko  per‐
heelle  läpi  kesän.  Tässä 
muutama paikallistärppi ke‐
säkuukausien ratoksi. Ypäjä‐
läinen toivottaa hyvää kesää 
kaikille lukijoille!

ULKOILUA  Loimijoki 
ja Ypäjä näyttäytyvät aivan 
erilaiselta  joelta  käsin  kat‐
sottuna. Kunnan suplaudat 
ja kanootit ovat kuntalaisten 
käytettävissä viime vuoden 
tapaan. Suplautojen ja ka‐
noottien vuokraus tapahtuu 
Loimijoki  Golfin  kautta. 
Hinta  on 10€/h  tai  35€/pv, 
pelastusliivit sisältyvät hin‐
taan.
Suplaudoilla  ja  kanoo‐

teilla  voi  lähteä  liikkeelle 
Loimijoki  Golfin  rannasta 
tai vuokrata vesiurheiluver‐
meet esimerkiksi viikonlo‐
puksi omalle mökille. Muis‐
tathan  aina  varovaisuuden 
vesillä!
Vinkki: Loimijoki Golfin 

läheltä  lähtee  pisto  Kuus‐
joelle. Suplautojen kanssa 
Kuusjoki muuttuu seikkailu‐
jen uomaksi, jossa voi bon‐
gata  kauniita  perhosia  tai 
hurjan kaunista kasvillisuut‐
ta.  Varausohjeet  https://
www.loimijokigolf.fi/sup
laudatjakanootit2/

Ypäjän Osuuspankki tar‐
joaa kaikille mahdollisuuden 
harjoitella golflyöntejä Loi‐
mijoki Golfin harjoitusalu‐
eella eli rangella ilmaiseksi 
joka perjantai. Koronatilan‐
ne aiheuttaa lainamailojen ja 

pallojen käsittelyyn muuta‐
mia rajoitteita, mutta ohjeet 
huomioiden  harjoittelu  on 
siis ilmaista aina perjantai‐
sin.  Poletteja  pallokonee‐
seen saa Golfin toimistolta.

Kunnan vastavalmistunut 
frisbeegolfrata Pertunkaaren 
maastossa on auki läpi vuo‐
den.  Frisbeegolfaajat  ovat 
löytäneet  radan  hyvin  ja 
ajoittain 9väyläisellä radal‐
la on ollut melkein ruuhkaa. 
Ratakartta  löytyy  hiekka‐
parkkipaikan kulmalta. Kir‐
jastosta  voit  käydä  lainaa‐
massa kiekkoja. Kirjastossa 
lainattavana  myös  paljon 
muita liikuntavälineitä, ku‐
ten kahvakuulia, gymstick, 
foamrolleri ja jumppapallo. 
Loimijoki Golfin frisbee‐

golfkentän rakennus jatkuu, 
mutta kenttää päästään mah‐

dollisesti testaamaan kauden 
lopulla.

Tiesitkö  muuten,  että 
Ypäjä on Hämeen virkisty‐
salueyhdistyksen jäsen?
Hämeen virkistysalueyh‐

distyksen  tarkoituksena on 
turvata ja kehittää sekä maa‐
kunnan  oman  väestön  että 
tänne suuntautuvien ihmis‐
ten  virkistysmahdollisuuk‐
sia, säilyttää ja vaalia maa‐
kunnan  luonnon  ja 
maiseman omaleimaisuutta. 
Seudulliset  virkistysalu‐

eet ovat kuntien yhteisomis‐
tuksessa. Jokaisella alueella 
on  erilainen  omistuspohja, 
mutta kaikkien toiminnassa 
mukana  olevien  kuntien 
asukkailla on käyttöoikeus 
kaikkiin alueisiin. Yhdistyk‐
sen kautta kunnat ovat yh‐
teistyössä hankkineet kaik‐

Ypäjä tarjoaa tekemistä koko kesäksi
Katriina Reijonen

Ypäjänkylän Uimakuljulla on panostettu viihtyvyyteen. Hiekkapohjainen ranta sopii vaativammallekin polskijalle. 
Siistit pukukopit tekevät uintireissusta sujuvan. KUVA: Katriina Reijonen
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kiaan 18 kaupalla 200 heh‐
taaria rantamaata ja 20 kilo‐
metriä rantaa.
Lue lisää virkistysaluees‐

ta ja lähde tutustumaan Ypä‐
jän ”osaomistamiin” maise‐
miin:  www.hameenvirkis 
tysalueyhdistys.fi/
Kunnan nuorten ja lasten 

kesätoimintaa suunnitellaan 
toteutettavaksi päiväretkinä 
Caissaniemeen tai mahdolli‐
sesti päiväleirinä kesäkuun 
lopulla.  Näistä  tarkempaa 
tietoa kunnan kotisivuilla.    

SISÄTILOISSA  Haavi 
on  kiinni  nuorten  osalta, 
mutta  SPR:n  aamukahvit 
jatkuvat kesäkuussa.
Kesäkuussa  aukeavat 

myös ravintolat. Karrinpuo‐
mi paistaa maukkaat pitsat 
ja  tarjoilee  keliin  sopivia 
juomia klo 1422 joka päivä 
(ravintola sulkeutuu klo 23). 
Montakohan kesäkannua ra‐
vintolan aukeamista odotta‐
neet asiakkaat mahtavat en‐
simmäisen  viikon  aikana 
kumota, jos keli jatkuu au‐
rinkoisena?

Loimijoki Golfin klubita‐
lon ravintolaan ovat lämpi‐
mästi  tervetulleita  myös 
muut kuin golfarit. Listalta 
löytyy monenlaista kahvila‐
tuotetta sekä mm. talon oma 
Klubiburger ja salaatit. Ke‐
sän  uutuutena  paikallisen 
Arctic Milkin Kartanon jää‐
telöt  ja  juomalistalta  Jaak‐
kolan tilan oma olut.
Ypäjän Kebab & Pizzeria 

on palvellut asiakkaita koko 
koronaajan noutoruokape‐
riaatteella. Kesäkuun alusta 
alkaen tilanne palautuu taas 
kohti  normaalia  ja  ruokaa 
voi nauttia turvallisuusseikat 
huomioiden  myös  paikan 
päällä.

URHEILUA Pertunkaa‐
ren kentällä pelataan jalka‐
palloa kesäkuussa perjantai‐
sin  5.  kesäkuuta  alkaen. 
Jalkapallotreenit on tarkoi‐
tettu 20112012 syntyneille. 
Mukaan mahtuu kymmenen 
ensiksi ilmoittautunutta. Li‐
sätiedot Ypäjän Yllätyksen 
FBsivuilta.
Pertunkaaren  nurmella 

jumpataan maanantaisin ke‐

säheinäkuun ajan Annikan 
johdolla.  Klo  17.3018.30 
Annika  vetää  tanssillisen 
Dancefittunnin  ja  klo 
18.4519.45  monipuolista 
ulkojumppaa.

Loimijoki Golf  järjestää 
Päivässä golfariksi alkeis‐
kursseja läpi kesän. Ilmoit‐
taudu mukaan tai kerää oma 
ryhmä (min. 5 hlö). Kurssin 
hinta 59€/hlö.
Perinteinen junnujen golf

koulu starttaa keskiviikkona 
3.6.,  ja  jatkuu  kymmenen 
keskiviikon ajan läpi kesän. 
Mukaan voivat tulla kaikki 
golfista kiinnostuneet lapset 
ja nuoret! Aloittelevien jun‐
nujen ryhmä 17:0018:00 ja 
kokeneempien junnujen ryh‐
mä kello 18:0019:30. Hinta 
on  koko  kesältä  (10  krt.) 
80€.  Osallistumisen  voi 
maksaa kerralla tai kahdessa 
osassa. Yksittäiseltä kerralta 
hinta on 15€/krt. Jos samasta 
taloudesta tulee useampi ju‐
niori, niin sisarus/sisarukset 
pääsevät  puoleen  hintaan! 
Lisätietoja LoG:n verkkosi‐
vuilta.

Jokioisten Koetus Juniorit 
aloittaa Pesiskoulun viikolla 
27,  koulu  tarkoitettu  612 
vuotiaille. Ypäjällä pelataan 
maanantaina ja keskiviikko‐
na klo 911. Ilmoittautumi‐
nen: www.jokioistenkoetus‐
juniorit.fi/
pesiskouluilmoittautuminen

UIMISTA Ypäjä tarjoaa 
uintimahdollisuuksia  Kos‐
kentien  varressa  Piilikan‐
kaalla,  10tien  varressa 
Murskalla ja Ypäjänkylällä 
Uimakuljulla. Lisäksi kun‐
nassa on suunniteltu päivä‐
retkiä kunnan virkistysalue 
Caissaniemeen.
MLL Ypäjän yhdistys jär‐

jestää rantauimakoulun Pii‐
likankaalla 13.24.7. Ilmoit‐
tautumistiedot etusivulla.

Koirien uimapaikoiksi so‐
pivat Venesatama (Perttulan‐
tie 26) ja Poukkasillan vie‐
ressä  oleva  alue,  jossa  on 
myös mahdollista uittaa he‐
vosia.

Ypäjällä voi uida, suplautailla, frisbeegolfata, pelata 
jalkapalloa, pesäpalloa ja golfia sekä tietysti nauttia 
vain elämästä vaikkapa jäätelöä torilla syöden.
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Mielikuvat  KantaHä‐
meestä  ovat  muuttuneet 
myönteisempään  suun‐
taan.  Sijaintiamme  pide‐
tään hyvänä  ja  alue koe‐
taan  turvallisena  ja 
houkuttelevana  asumisen 
seutuna.

Hämeen  liitto  teetti 
muuttajatutkimuk‐

sen,  jossa  haastateltiin  yh‐
teensä vajaa 400 Hämeeseen 
vuosien  20192020  aikana 
muuttanutta ja täältä muual‐
le lähtenyttä asukasta. Haas‐
tateltavat olivat 2544 vuo‐
tiaita.
Vastaajista  jopa  39  pro‐

senttia  kertoi  mielikuvan 
muuttuneen  positiiviseen 
suuntaan Hämeeseen muu‐
ton  jälkeen.  Vain  neljällä 
prosentilla se oli muuttunut 
huonommaksi. Muualle läh‐
teneistä  jopa  69  prosenttia 
voisi ehdottomasti tai luulta‐
vasti harkita paluuta.
Edellytykset  arjen  suju‐

vuuteen ovat hyvät molem‐
pien  vastaajaryhmien mie‐
lestä.  Häme  koetaan 
luonnonläheisenä,  turvalli‐
sena  ja  hyvät  vapaaajan 
mahdollisuudet  tarjoavana 
asuinpaikkana.
Vaikka  mielikuvat  ovat 

positiivisia, molemmat vas‐
taajaryhmät  toivovat  maa‐
kunnan imagoa, tunnettuutta 
ja vetovoimaa vahvemmik‐
si.
Maakunnan markkinoin‐

nissa  kannattaa  korostaa 
asumisen erilaisia vaihtoeh‐
toja. Hämeen  kilpailukyky 
ja vetovoimaisuus kasvavat, 
kun asuntojen uudisrakenta‐
misessa  ja  siihen  verratta‐
vassa  peruskorjauksessa  ei 
tyydytä  enää  tavanomai‐
seen, vaan uskalletaan tehdä 
pieneen  mittakaavaamme 
sopivaa, sosiaalisesti kestä‐
vää ja arkkitehtuuriltaan laa‐
dukasta asuntotuotantoa.
–  Mittakaavaltaan  sopi‐

via, korkealaatuisia ja yhtei‐
söllisiä  asumisen  malleja 
kannattaa jatkossa etsiä esi‐
merkiksi  Hollannista  ja 
Tanskasta, maakuntajohtaja 
AnnaMari  Ahonen  Hä‐
meen liitosta toteaa.

Väkiluvun väheneminen 
on hidastunut
Vuodesta  2014  lähtien 

KantaHämeen väkiluku vä‐
heni  kiihtyvällä  tahdilla, 
mutta vuonna 2019 supistu‐
minen  hidastui  äkillisesti. 
Positiivinen kehitys on jat‐
kunut alkuvuonna 2020, kun 
tammimaaliskuussa  maa‐
kunnan väkiluku kasvoi 33 
asukkaalla.
Selkeää syytä kehityksen 

muutokseen  ei  tässä  tutki‐
muksessa tunnistettu, mutta 
vuosien  20172019  aikana 
työllisten määrä  on  kasva‐
nut, mikä  saattaa  heijastua 
viiveellä muuttoliikkeeseen. 
Lisäksi hämäläiskunnat ovat 
tietoisesti kasvattaneet asun‐
totuotantoaan,  millä  myös 
on merkitystä.

Satsausta nuoriin aikui
siin
Hämeessä muuttotappiota 

aiheutuu tällä hetkellä eniten 
alle  30vuotiaista  nuorista 
aikuisista,  joissa  lähtijöitä 
on vuositasolla miltei 1000 
henkilöä enemmän kuin tu‐
lijoita. Nuoria naisia muut‐
taa  maakunnasta  hieman 
enemmän muualle kuin nuo‐
ria miehiä.
Lähtijät muuttavat useim‐

miten Helsinkiin tai Uuden‐
maan  muihin  kuntiin  ja 
Tampereelle. Tavallisimmin 
lähdön  syynä  on  oma  tai 
puolison työpaikka, tai opis‐
kelupaikka.  Peräti  77  pro‐
sentilla vastaajista tämä vai‐
kutti  muuttopäätökseen 
merkittävästi. Muita paina‐
via syitä ovat liikenneyhtey‐
det  (42%)  ja  kannustavat 
työllisyysnäkymät (40%).
Kyselyn mukaan Hämee‐

seen  tulijoiden muuttopää‐
tökseen olivat eniten vaikut‐
taneet  opiskelu  tai 
työpaikka, elämäntilanne ja 
sijainti. Kotiseutu, hintataso 

ja  asuinympäristö  olivat 
myös päätöksenteon kritee‐
reinä.

Asumisen mahdollisuuk
sia kehitetään
Hämeen liitossa on käyn‐

nissä Asumisen Häme han‐
ke yhdessä maakunnan kun‐
tien kanssa. Päätavoitteena 
hankkeessa on väestönkas‐
vun vauhdittaminen.
Kun vuoden 2019 tilastot 

olivat selvästi positiivisem‐
pia, haluttiin muuttajatutki‐
muksen  avulla  löytää  tätä 
käännettä selittäviä tekijöitä 
muuttajien  motivaation 
osalta, ja samalla täydentää 
maakunnan asumisen tilan‐
nekuvaa.
– Näiden tietojen perus‐

teella  pyrimme  löytämään 
uusia  ideoita asumisen ke‐
hittämiseen maakunnassa, ja 
jatkojalostamme  niitä  yh‐
dessä tutkimukseen vastan‐
neista valikoitavan ryhmän 
kanssa, aluekehitysasiantun‐
tija Arto Saarinen Hämeen 
liitosta kertoo.

Hämäläinen asumisen arki on sujuvaa
Elämäntavan markkinointia pitää lisätä
Hämeen liitto

Hämeessä on hyvä elää. KUVA: KantaHämeen kuvapankki


