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6/2020Yhteisellä asialla

ILMOITUSTEN JÄTTÖPÄIVÄ

Seuraava Ypäjäläinen ilmestyy 

16.9.2020. Lehteen tarkoite u 

aineisto on lähete ävä 

sähköpos tse osoi eeseen 

ypajalainen@ypaja.fi viimeistään 

maanantaina 7.9.2020 klo 15. 

Nro 8/2020 ilmestyy 11.11.2020.

Tervehdys  hyvä  lukija! 
Olemme  Ypäjällä  saaneet 
nauttia kaikenlaisesta kesä‐
säästä. Kesällä kunnassa on 
tapahtunut paljon.
Uimapaikka Caissaniemi 

on  poikkeusoloista  huoli‐
matta avannut ovensa heinä‐
kuun alusta. Saadun palaut‐
teen perusteella kävijät ovat 
löytäneet  tiensä  paikalle 
mallikkaasti. Tervetuloa siis 
mukaan  yleisille  saunapäi‐
ville elokuussa joka sunnun‐
tai klo 12:0020:00.
Samaten uima ja tauko‐

paikka  Murskan  Paratiisi 
käynnisti  toimintansa  Tu‐
runtien varressa. Minulla oli 
ilo ja kunnia esittää kunnan 

tervehdys avajaispäivänä.
Toivottavasti me ypäjäläi‐

set,  samoin  kuin  muutkin 
matkalaiset,  löydämme 
Murskan palveluiden äärelle 
myös  jatkossa.  Palveluita 
käyttämällä turvaamme nii‐
den  säilymisen.  Käytä  siis 
ahkerasti monipuolisia lähi‐
palveluitamme.
Lasten kesäpäiväleirit oli‐

vat menestys. Saatu palaute 
oli hyvää  ja osallistujia oli 
paljon.  Mikäli  tapahtumat 
jäivät  tällä  kertaa  välistä, 
muista myös kunnan vesilii‐
kuntavälineiden  vuokraus‐
mahdollisuus  Loimijoki 
Golfilla. SUPlaudalla liik‐
kuu kätevästi Loimijoella.

Ypäjän kunnan tonttikam‐
panja jatkuu elokuun lopul‐
le. Jos vielä harkitset, nyt on 
aika  toimia  ja  mainostaa 
palveluita myös muille.

Hyvää loppukesää toivot‐
taen Tatu Ujula

Kunnanjohtajan tervehdys
Tatu Ujula, kunnanjohtaja

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

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.
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Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN 
FORSSAAN

TORSTAINA 13.8.2020
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.

Ilmoittautuminen asiointimatkalle:

Taksi Tuomas Sirén, puh. 040 7575 833

Ypäjän  kunta  on  pa‐
nostanut  tänä vuon‐

na kesäviihtyvyyteen. Cais‐
saniemen  virkistysalueella 
aloitettiin heinäkuun alusta 
yleiset  saunavuorot,  ja 
Murskan  uimalan  kehittä‐
mistyö alkoi keväällä.
Murskan kesäkioskia on 

vuokrattu  vuosien  mittaan 
vaihtuville yrittäjille. Viime 
kesän  kioski  oli  tyhjillään. 
Myös  Caissaniemessä  vie‐
tettiin  välivuotta,  sillä  vir‐
kistysaluetta yritettiin myy‐
dä.  Se  ei  kuitenkaan 
löytänyt ostajaa.
Kuntalaisissa heräsi halu 

hyödyntää  Caissaniemeä 
enemmän,  ja  kun  tiukim‐
mista  koronarajoituksista 
päästiin, Caissaniemen por‐
tit  avattiin  kuntalaisille. 
Yleinen sauna lämpiää kes‐
kiviikkoisin ja sunnuntaisin 
kello 1220.
–  Caissaniemeen  järjes‐

tettiin jo kesäkuussa päivä‐
retkiä.  Ne  olivat  nuorille 
suunnattuja. Yleisiin sauna‐
vuoroihin on toivottu kimp‐
pakyytiä,  mutta  ainakaan 
koronaaikana kuljetuksia ei 
vielä voitu  järjestää,  tekni‐
nen johtaja Jouko Käkönen 
kertoo.
Osoitteessa  Tanilantie 

110  sijaitseva  Caissaniemi 
on  kaukana,  jollei  omista 
autoa.  10tien  varressa  si‐
jaitseva Murskan uimala sen 
sijaan  on  pyöräilymatkan 
päässä.
Murskelouhokseen 60lu‐

vulla muodostuneella uima‐
paikalla  ei  ole  toistaiseksi 
saunomismahdollisuutta, 
mutta palveluita kehitetään 
yhteistyössä Ypäjälle asettu‐
neen  Emma  Hjerppen 
kanssa.
Yrittäjähenkinen Hjerppe 

otti  keväällä  yhteyttä  kun‐
taan. Hjerppe tarjoutui sitou‐
tumaan Murskan kesäkios‐
kin pyörittämiseen kolmeksi 
vuodeksi, jos kunta kehittää 
aluetta niin, että kannattavan 
liiketoiminnan  pyörittämi‐
nen  on  miljöön  puitteissa 
mahdollista.
Kunta  tarttui  yhteistyö‐

tarjoukseen ja varasi 20 000 
euroa rahaa alueen kehittä‐
miseen. Kustannukset muo‐
dostuvat kioskirakennuksen 
muutostöistä ja ulkoterassin 
laajentamisesta sekä aluera‐
kentamiseen,  raivaamiseen 

ja kunnostukseen liittyvistä 
töistä.

Palvelut  säilyvät  vain 
käyttämällä
Uimalaan  kohditettu  in‐

vestointi  lisää  ypäjäläistä 
elinvoimaa ja palvelee mat‐
kailua. Murskan parkkipai‐
kalla on Ypäjäinfotaulu  ja 
kioskista  jaetaan  muuta 
markkinointimateriaalia.
– Ainahan se on sellaista 

positiivista  pöhinää.  Niin 
kuin näkyy. Aina on muka‐
vampi, kun jotain tapahtuu 
ypäjäläisten  yrittäjien  toi‐
mesta, tekninen johtaja Kä‐
könen kommentoi Murskan 
Paratiisin avajaisissa.
Kesäkuussa  järjestetyt 

avajaiset houkuttelivat pai‐
kalle useita kymmeniä ute‐
liaita silmäpareja.
Jäätelökioskia ja Kiviky‐

län grilliä pyörittää Tmi Em‐
ma  Hjerppe,  mutta  alueen 
nimeksi halutaan vakiinnut‐
taa Murskan Paratiisi. Para‐
tiisi  voisi  tulevina  vuosina 
tarjota niin seikkailupuistoa 
kuin vuosipaikkoja karavaa‐
nareille. Lammen takana si‐
jaitsevaan metsään on jo nyt 
tehty  tilaa  lyhytaikaiseen 
viipymiseen  asuntovaunun 
kanssa.
– Projektissa menee aina‐

kin 23 vuotta ennen kuin se 
on  valmis,  Emma Hjerppe 
sekä hänen sparraajansa Ja‐
ri Holopainen muistuttavat.
Hjerppen kanssa tehdyssä 

sopimuksessa on optiovuo‐
sia  siten,  että  nykyisellä 
vuokrasopimuksella 
yhteistyötä  voidaan  jatkaa 
yhteensä kymmenen vuoden 
ajan.
Kunnanjohtaja Tatu Uju‐

la on niin ikään tyytyväinen 
kunnan satsaukseen.
– Tämä on juuri sitä, mitä 

Ypäjälle tarvitaan. Tällä ta‐
voitetaan  ihmisiä muualta‐
kin  kuin Ypäjältä,  sillä  si‐
jainti  on  Turun, 
Hämeenlinnan  ja  Kosken 
solmukohdassa.
Ujula muistuttaa, että pal‐

velut  pysyvät  vain  niitä 
käyttämällä. Siksi  lähimat‐
kailu oman kylän uimalaan 
olisi tänä kesänä, ja jatkos‐
sakin, erittäin toivottu asia.

Uimapaikat nyt täydellä käytöllä
Katriina Reijonen

Emma Hjerppe ja Jari Holopainen tarjoilivat kesäkuussa 
pidetyissä Murskan Paratiisin avajaisissa kahvia, pullaa 
ja makkaraa. Kuva: KR



TOIMINTAA ELO‐SYYSKUUSSA

SU 2.8. KLO 10.   Sanakirkko 

TO 6.8. KLO 17.   Kuorolaiset harjoittelevat srk‐kodilla

PE 7.8. KLO 17.   Kesälaulut srk‐kodilla

SU 9.8. KLO 10.   Konfirmaatiokirkko, lisätietoa kir‐
kollisissa ja srk‐nettisivuilla.   

SU 16.8. KLO 10.   Messu

LA 22.8. KLO 17.   Kesäinen laulutapahtuma srk‐ko‐
dilla, Tervetuloa!

SU 23.8. KLO 10.    Messu 

PE 28.8. KLO 17.    Kesälaulut Ypäjänkylän seurainta‐
lolla. Tervetuloa!

SU 30.8. KLO 10.    Sanakirkko

SU 6.9. KLO 10.    Messu, 50‐vuotta sitten ripille 
päässeet mukana  

SU 13.9. KLO 10.    Messu

DIAKONIA JA LAPSITYÖ 
JATKUU

Aloitan elokuun alussa kaksoisviran haltijana ja otan 
vastuulleni myös lapsityön. Sen myötä syksy tuo 
tullessaan muutoksia diakoniatyön aikatauluihin ja 
käytäntöihin.

Kuitenkin toisinaan vanhoja rajoja on hyvä ravistella 
ja muuttaa, jotta jotain uuttakin voi syntyä. Muu‐
tokset seuraavaan aikatauluun ovat edelleen mah‐
dollisia.

Siunausta kaikille syksyyn toivottaen 

Katriina Laiho, diakoni

Puh. 040‐5536362 tai katriina.laiho@evl.fi

DIAKONIATYÖ
Kultaisen iän kerho
Aloitus näillä näkymin viikolla 38
Torstai 17.9 kello 11.30‐13.30 (huom. muu unut aloi‐
tusaika!)

Ypäjänkylän diakoniapiiri
Seuraintalon takkahuoneella torstai 10.9 kello 12.00 
alkaen (Huom. päivämuutos!)

Diakonian päivystykset 10.8. alkaen
Tiistaisin 11.30‐13.00
Torstaisin 15‐16

Aamupäivisin teen lapsityötä, joten diakoniatyön 
asiakkaita palvelen iltapäivisin ja perjantaisin. Yh‐
teydenotot puhelimitse mielellään em. ajankohtina. 
Jos toivot, että diakoniatyöntekijä tulee käymään 
luonasi, ota rohkeasti yhteyttä.

LAPSITYÖ
Päiväkerhot alkavat viikolla 36 seuraavas :
5‐vuo aiden kerho maanantaisin ja keskiviikkoisin kel‐
lo 9‐12
3‐4‐vuo aiden kerho  istaisin ja torstaisin kello 9‐11.
Vanhempainilta keskiviikkona 19.8. kello 18 seurakun‐
tatalolla

Kerhoon otetaan mukaan kerhoreppu, kerhotossut, 
pieni välipala ja reilusti iloista mieltä. Kerhoissa jat‐
kavat tutut kerhomammat, joten ihan kaikki ei sen‐
tään muutu.

Voit ilmoittaa lapsesi edelleen päiväkerhoon. Ilmoit‐
tautumislomakkeita on saatavilla kirkkoherranviras‐
tosta, seurakuntatalolta ja Ypäjän seurakunnan 
internet‐sivuilta www.ypajanseurakunta.fi. Kerhois‐
ta saa lisätietoa 4.8. alkaen numerosta 040‐5536362 
tai katriina.laiho@evl.fi.

Kirkon katon kuntotutkimus
Kirkon katon kuntotutkimus tehtiin 14.7 ja katto todettiin poh‐
jimmiltaan hyväksi. Ainoastaan pinta on vuosien mittaan saanut 
luonnonväriä. Suurta remonttia ei siis ole tällä tietoa edessä mut‐
ta pintaa pitää uusia ja muutama muu kohta korjata. Tutkimus oli 
siinä mielessä helpotus, kun pintaa syvemmältä ei alhaalta näe. 
Kun kirkon katto on kunnossa, niin voi sanoa, että ylhäältä päin 
ollaan turvassa. Tämän voi ymmärtää, miten lukija sen itse ko‐
kee.

"Auta  minua  aurinkoisena  päivänä,  minä  autan  sinua,  kun  sa‐
taa." (Itäafrikkalainen sananlasku)

Vesa Parikka, kirkkoherra
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Tämän vuoden Pertun Päiviä uhkasi peruuntuminen, mut‐
ta  koronarajoitusten  höllennyttyä  tapahtuma  päätettiin 
järjestää yksipäiväisenä. Nuorille suunnattua Ypäjän Yötä 
ei tänä vuonna koeta, sillä suosittu Ypäjän Yö houkutteli 
viime vuonnakin useita satoja lähiseudun nuoria kuuntele‐
maan live‐musiikkia ja nauttimaan pimenevän illan tunnel‐
masta.

Pertun Päivien viimeinen suunnittelupalaveri pidetään 3.8. 
klo  15  kunnantalolla.  Palaveriin  ovat  tervetulleet  kaikki 
kunnan toimijat, jotka ovat suunnitelleet ohjelmaa Pertun 
Päiville.

Ohjelmamuutokset ovat mahdollisia, tarkistathan kunnan 
verkkosivuilta ajantasaisen ohjelmiston lähempänä Pertun 
Päivää.

Pertun  Päivästä  voi  lähettää  valokuvia  ja  tekstejä 
seuraavaan Ypäjäläiseen, katso sivulta 2 ilmestymistiedot 
ja ohjeet aineiston toimittamiseen.

OHJELMA

KESKUSTASSA
klo 11 Takakon kirppis Siwan pihalla klo 11, järj. Eläkelii o 
Ypäjän yhdistys
klo 12‐ Pertun torilla myyn ä. Maksu omat paikat, 
paikkavaraukset p. (02) 7626 500
klo 12‐15 L‐HUA Mäkiauto‐GP Iitanmäessä
klo 14‐16 Lailan Täh hetkiä Musiikkitea erilla. Liput 25 €, 
ennakkoliput Idea cket.fi
klo 17 Kesäinen laulutapahtuma seurakuntakodilla, järj. Ypäjän 
seurakunta
klo 14‐16 MLL:n ohjelmaa seurakuntakodilla
klo 15 Jokiläänin kansalaisopiston näy ely ja kahvio 
Veteraanituvalla
klo 16 Vohvelin ja makkaran myyn  seurakuntakodilla, järj. 
Kuusjoenkulman kyläyhdistys
klo 21 Pertun Päivän jatkot Karrinpuomissa

PÄÄLAVALLA
Juontajana Keijo Leppänen
klo 16.30 tervehdyssanat, kunnanjohtaja Tatu Ujula
Pertun ja Kertun julkistaminen, järj. ko seutuyhdistys
klo 17.30‐18.30 Maddaleena, standup‐koomikko Mikko Maasola
klo 18.30‐ Anja Niskanen & Los Petos (45 min), Jose Pineland's 
Melacholy Monsters (45 min)

Aloitin työskentelyn Punkalaitu‐
men seurakunnassa 1.12.2019 

ja sain pappisvihkimyksen toukokuun 
puolivälissä tänä vuonna. Pian vihki‐
myksen jälkeen lääninrovasti otti mi‐
nuun yhteyttä ja tiedusteli halukkuutta‐
ni  toimia  kesällä  kuukauden Ypäjän 
kirkkoherran sijaisena. Olin otettu tästä 
mahdollisuudesta ja lupasin ryhtyä teh‐
tävään oman työni ohessa. Ypäjästä tie‐
sin ennestään oikeastaan vain Hevos‐
opiston ja sen, että Ypäjä on pieni ja 
kaunis paikkakunta. 
Kävin ennen sijaisuuden alkua tu‐

tustumassa paikkakuntaan ja seurakun‐
taan. Kirkkoherra Vesa Parikka esitteli 
kirkon ja seurakunnan tilat ja tapasin 
myös valtuuston puheenjohtajan. Tuli 
tunne, että olen tervetullut Ypäjälle. Si‐
jaisuus alkoi 24.6. Tutustuin seurakun‐
nan  toimintaan  käymällä  läpi  parin 
vuoden  ajalta  kirkkovaltuuston  ja 
–neuvoston kokouspöytäkirjoja. Seura‐
kunta  on  hyvin  hoidettu  ja  siksi  oli 
helppo aloittaa työt. Varsinaisesti kirk‐

koherralle kuuluvia asioita ei sijaisuu‐
teni aikana tullut vastaan, joten työ oli 
lähinnä normaalia papin työtä. Kaksi 
jumalanpalvelusta ja yksi messu osui‐
vat  työjaksooni.  Lisäksi  sain  kastaa 
kaksi ihanaa vauvaa ja pitää kesälau‐
luillan. 
Ypäjällä oli kiva työskennellä, sillä 

henkilökunta oli mukavaa ja osaavaa. 
Sain heiltä tukea ja apua kaikissa työ‐
tehtävissäni. Toimistosihteeri Jenna oli 
suureksi avuksi, kun täytin ensimmäi‐
siä kirkollisia lomakkeita. Kanttori ja 
suntio tulivat myös tutuiksi eri työteh‐
tävien ohessa. Oli mielenkiintoista ja 
opettavaista saada työskennellä toisen 
seurakunnan  henkilöiden  kanssa  ja 
huomata kuinka samoja asioita voi teh‐
dä vähän eri variaatioilla. Oma mielen‐
kiintoinen seikka oli se, että sai toimit‐
taa  jumalanpalveluksen  yhdessä 
kirkkovaltuuston puheenjohtajan kans‐
sa. Keijo Leppänen tuuraa välillä sun‐
tiota  ja  sattui  tuurausvuoroon minun 
pitämääni  jumalanpalvelukseen.  Pu‐

heenjohtajan  läsnäolo  alkuun  vähän 
jännitti, mutta nopeasti huomasin, että 
se oli turhaa. Hän otti minut hienosti 
vastaan ja hänen varma ja kannustava 
otteensa  antoi  itsellenikin  itseluotta‐
musta ja varmuutta. 
Kuukauden aikana en ehtinyt tapaa‐

maan niin monia ypäjäläisiä kuin olisin 
halunnut, mutta kaikki tapaamani ih‐
miset olivat todella mukavia ja heidän 
kanssaan oli hienoa olla tekemisissä. 
Ypäjäläiset ovat ystävällisiä, kannusta‐
via ja miellyttäviä ihmisiä. Odotankin 
kovasti seuraavaa viikon pituista tuu‐
rausjaksoa, joka on syyskuussa.
Kiitän kaikkia seurakunnan työka‐

vereitani mukavasta ajasta kanssanne 
ja  yhdessä  tekemisestä. Kiitos myös 
ypäjäläisille, kun otitte minut ystävälli‐
sesti vastaan ja annoitte tukenne työs‐
säni. Odotan kovasti syyskuuta ja toi‐
von,  että  saisin  jatkossa  käydä 
useamminkin Ypäjällä töissä.

Sakastin ikkunasta nähtynä

Punkalaitumelta Ypäjän kirkkoherran sijaiseksi
Petri Paasikallio, vs. kirkkoherra
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”Herra on minun paime‐
neni”  on kaunis  alku psal‐
mille. Meillä kaikilla on ol‐
lut  elämässämme  niitä 
hetkiä, kun olemme harhail‐
leet  ja  suunta  on  ollut  hu‐
kassa. Kun olemme  tulleet 
tienristeykseen,  ei  oikeaa 
suuntaa ole ollut välttämättä 
helppo löytää.
Jokainen  meitä  on  var‐

masti  tehnyt myös elämäs‐
sään täydellisiä käännöksiä 
ja etsinyt paikkaa, syytä  ja 
mahdollisuutta  tehdä  se. 
Noina hetkinä on voinut olla 
päällä sellainen epätoivo ja 
suru, ettei ohjaavaa kättä ole 
löytynyt tai on tuntunut vai‐
kealta tarttua siihen. Silti jo 
tieto siitä, että on joku, joka 

ohjaa ja rakastaa, on todella 
lohdullinen.

Maailmassa  on  monilla 
ihmisillä puutetta esimerkik‐
si ruuasta, vaatteista, perus‐
hygieniatarvikkeista  ja  toi‐
meentulosta.  Tai  joskus  jo 
niinkin arkinen ongelma, et‐
tei ole johonkin tiettyyn ti‐
lanteeseen sopivia vaatteita, 
voi aiheuttaa turhautumista. 
Tuskinpa sanat ”ei minulta 
mitään puutu” tulevat silloin 
ensimmäiseksi mieleen.
On  kuitenkin  yksi  asia, 

jota meiltä ei puutu ja se on 
Jumalan rakkaus, joka meitä 
ohjaa ja kannattaa. Jumalalta 
me kuitenkin  saamme kai‐
ken hyvän, oli se sitten mi‐

ten pieni asia hyvänsä.
Jumala myös auttaa meitä 

monilla  eri  tavoilla,  toisi‐
naan  hyvinkin  hienovarai‐
sesti ja salaperäisesti. Aina, 
kun autamme toista ihmistä 
lähellä tai kaukana, voimme 
muistaa nuo sanat ja sen, et‐
tä tämä pienikin apu voi saa‐
da jonkun onnelliseksi. Ehkä 
joku voi sitten jopa todeta: 
”ei minulta mitään puutu.”

Psalmin  jatkossa  puhu‐
taan vihreistä niityistä ja ve‐
destä, jossa me saamme le‐
vätä. Tietenkin jokainen voi 
miettiä  sellaista  paikkaa 
konkreettisesti  ja  kovilla 
helteillä  se  kenties  olikin 
jonkun mielessä. Kuitenkin 

sitä  voi  miettiä  myös  ku‐
vainnollisesti.
Mikä on se paikka, jossa 

juuri  sinulla on hyvä olla? 
Mikä on se tunne, josta ha‐
luat pitää kiinni? Mikä tekee 
sinut  onnelliseksi  ja  antaa 
sinulle iloa? Koska nämäkin 
ovat niitä vihreitä niittyjä ja 
vettä, joissa me saamme le‐
vätä  vaikeuksien  keskellä. 
Ja näihin paikkoihin Jumala 
meitä haluaa ohjata ja viedä, 
jotta meillä olisi hyvä olla.
Ja kun olemme onnellisia, 

silloin meidän on myös hel‐
pompi auttaa toisia ja viedä 
eteenpäin Jumalan rakkaut‐
ta.

Olemme  kaikki  olleet 
vaikeissa paikoissa ja koke‐
neet asioita, jotka olisimme 
mieluummin jättäneet koke‐
matta. Toiset enemmän kuin 
toiset, mutta kuitenkin. Juuri 
nämä ovat olleet niitä pimei‐
tä laaksoja, joista psalmissa 
puhutaan.
Kun  olemme  olleet  vai‐

keuksissa, niistäkin Jumala 
on johtanut meidät pois. Pai‐
mensauvanaan Hän on käyt‐
tänyt  esimerkiksi  Raamat‐
tua, rukousta, seurakuntaa ja 
toisia ihmisiä. Ja voisiko ol‐
la niin, että tällä pöydän kat‐
tamisella  vihollisten  eteen 
viitataan juuri näihin ihmi‐
siin, joiden kanssa on ollut 
vaikeuksia?
Elämä  ei  ole  useinkaan 

helppoa  ja  toisaalta  voi 
miettiä, onko sen tarkoitus‐
kaan  olla  niin.  Jos  kaikki 
olisi aina hyvin, oppisimme‐
ko me turvautumaan Juma‐
laan  ja  etsimään  iloa  arjen 
pienistäkin asioista? Sitä voi 
jokainen omalla kohdallaan 
miettiä.

”Minun maljani on ylitse‐
vuotavainen” on aika moni‐
selitteinen  kohta.  Kuvain‐
nollisesti  voisi  kuitenkin 
ajatella,  että  malja  kuvaa 
meidän  elämäämme  ja  tuo 
sana ylitsevuotavainen kaik‐
kia kokemuksiamme.
Elämämme aikana olem‐
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Hyvät vuonna 1970 ripille päässeet!
Tervetuloa Ypäjän kirkkoon sunnuntaina 6.9.2020 klo 10.00, jonka jälkeen kokoonnumme 
seurakuntakodilla, jossa on soppatarjoilu ja pullakahvit sekä vapaamuotoista kuulumisten 
vaihtoa. 

Ilmoittautumiset ruokailun järjestämiseksi pyydämme perjantaihin 28.8. mennessä joko Ei‐
ra Kulmalalle (Välimäki), puh. 0453128882 tai Leila Suonpäälle (Kelkka), puh. 0505926522. 
Kerrothan samalla, keitä tulee, yhteystiedot ja erityisruokavaliotoive. Myös avecit tervetul‐
leita. Varaathan ruokakuluihin noin 10 euroa.

Edellisestä tapaamisestamme on jo 50 vuotta, joten on mukava nähdä toisiamme. Kutsua 
voi jakaa eteenpäin heillekin, joita Ypäjäläinen‐lehti ei tavoita.

Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu
Katriina Laiho, diakoni
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Väinö olet tehnyt his‐
toriaa.  Tietääkseni 

ei Hailun aukealla kukaan 
ennen ole saavuttanut noin 
korkeaa  ikää. Onnea vielä 
kerran 100 v. 
Meidänkin yhteistä naa‐

puruutta on ollut 79 vuotta.
Olit 20 vuotta ja 3 viik‐

koa, kun alkoi talvisota. Tu‐
li  välirauha  ja  jatkosota. 
Yhteensä  viisi  vuotta  (vä‐
hättelemättä kuulovammaa‐
si), selviydyit ilman fyysi‐
siä  vammoja,  henkiset 
olivat varmasti kaikilla.
Isä  Oskari  jakoi  pojille 

oman tilan, Viivi sisko ko‐
tiutui Lahteen. Teillä koto‐
na  oli  ahdasta. Kesäkodin 
teit  itsellesi  tallin  viereen. 
Oliko  hevonen  Pilkku  vai 
Tähti.  Sinä  sait  Hailun  ja 
aloit rakentaa omaa kotia.
Rakennus oli hieno.  Ik‐

kunat kulmissa oli erikois‐
ta. Eila ja Päivi tulivat ku‐
vioihin  ja  kaikki 
rakennukset  tulivat  val‐
miiksi.  Muutitte  Varsano‐
jalle Vainiolaan auttamaan 
Eilan isää talonpidossa. Mi‐
näkin oli siellä Eilalle lisä‐
silminä hoitamassa Päiviä. 
Palasitte  Hailuun  ja  alkoi 
ahkera työnteko pienvilje‐
lystilallanne.
Navetassa  oli  kaikkia 

eläimiä,  joita  Eila  jaksoi 
hoitaa  ennen  sairastumis‐
taan.  Eila  sairastui  reu‐
maan, joka eteni ja ei voitu 
parantaa.
Väinö, kävit kirkonkylän 

hienostolla kirvesmiehenä. 
Sinut tunnettiin hyvän työn 
tekijänä ja töitä riitti.

Töistä kotiin, mitä kuu‐
luu  Eilalle,  eläimille  ruo‐
kaa, pellolle töihin, lypsy ja 
huussollityöt.  Tätä  jatkui 
vuodesta toiseen. Viime ai‐
koihin asti. Ei siinä tunteja 
laskettu. Viime aikoihin as‐
ti. Mieli palaa metsätöihin.
Ei voi olla totta, mutta si‐

nä toit aukeelle ensimmäi‐
sen traktorin. Punainen pik‐
ku Valmetti. Siinä naapurit 
sitten kateellisina pilkkasi‐
vat  ”piikkilangan  kiristä‐
jää”.
Päivi toi kotiin kivan ja 

mieluisan  vävyn  Joukon. 
Päivin kaksi komeata poi‐
kaa ovat sinulle tärkeitä.
Väinö,  toimit  Eilan 

omaishoitajana  melkein 
loppuun asti. Saiko silloin 
korvausta. Väinö olet ollut 
kunnalle oikein säästöpossu 
tarvitsematta itsekkään kal‐
lista laitoshoitoa.
Pihapiiri  on  tasapainoi‐

nen  ja  kaikki  rakennukset 
olet rakentanut kahteen ker‐
taan, suunta vain on muut‐
tunut.
Olisi  tärkeätä, että kun‐

nan  tytöt ehtisivät  istua  ja 
jutella asioista, mitkä kiin‐
nostavat  vanhusta.  Sinä 
varsinkin tarvitset juttuseu‐
raa. Sana kiire on tuomitta‐
va tässä työssä.
Olen onnellinen hailulai‐

nen,  molemmat  poikani 
ovat  valinneet  Hailun  au‐
keelta kodin.
Kiitos yhteisistä vuosista 

ja naapuruudesta.

Taina Kuivamäki 

os. Leppäsalo

VVääiinnöö  LLiinnddffoorrss  1100..1111..22001199

KUTSU VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN 
KOKOUKSEEN

Ypäjän Osuuspankin omistajaasiakkaat kutsutaan 
varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka 
pidetään 13.8.2020 klo 18 Ypäjän Osuuspankin 
kokoustiloissa, osoitteessa Kurjenmäntie 2, 32100 
Ypäjä.

Hallitus on kokouksessaan 26.5.2020 päättänyt 
    • ase aa määräpäivän 11.8.2020, johon mennessä jäsenen 
on viimeistään ilmoite ava kokoukseen osallistumisestaan ja 
onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla vai 
valtakirjalla asiamiehen edustamana.  Ennakkoilmoi autuminen 
on edellytys kokoukseen osallistumiselle.

    • sallia kokoukseen osallistumisen valtakirjalla siten, e ä 
asiamies voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) jäsentä. 
Kokouksessa mahdollises  järjeste ävässä äänestyksessä saman 
asiamiehen jäsenten yhteenlaske u äänimäärä voi poikkeuslain 
mukaan olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa 
eduste ujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Hallituksen päätökset perustuvat väliaikaisesta poikkeamisesta 
osakeyh ölaista, asunto‐osakeyh ölaista, osuuskuntalaista, 
yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid‐19 
‐epidemian leviämisen rajoi amiseksi anne uun poikkeuslakiin. 

Toivomuksena on, e ä jäsen ei tänä vuonna osallistuisi 
kokoukseen, elleivät kokouksessa käsiteltävät asiat ole jäsenen 
kannalta sellaisia, e ä ne väl ämä ä edelly ävät osallistumista 
kokoukseen. Kokous voidaan joutua peruu amaan, ellei sitä 
voida järjestää turvallises  kokousajankohtana voimassa olevia 
rajoituksia nouda aen. 

Mikäli halua e osallistua kokoukseen kokouspaikalla tai 
valtakirjalla asiamiehen edustamana pyydämme ilmoi amaan 
tästä osuuspankille viimeistään 11.8.2020 osoi eeseen 
ypajan@op.fi.

Ennakkoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen 
osallistumiselle. 

Jos olette osallistumassa kokoukseen
    • valtakirjalla asiamiehen edustamana, pyydämme 
toimi amaan kirjallisen ja päivätyn valtakirjan osuuspankille 
sähköpos tse viimeistään 11.8.2020 osoi eeseen ypajan@op.fi. 
Valtuutetun tulee esi ää valtakirja kokouspaikalla, mikäli 
valtakirjaa ei ole toimite u sähköpos tse

    • kokouspaikalla, pyydämme ilmoi amaan tästä 
osuuspankille sähköpos tse viimeistään 11.8.2020 osoi eeseen 
ypajan@op.fi

Kokouksessa käsitellään pankin sääntöjen mukaan varsinaiselle 
osuuskunnan kokoukselle kuuluvat asiat, hallituksen esitys 
sääntömuutoksesta sekä valitaan edustajat pankin 
nimitysvaliokuntaan.

Pankin sääntöjen ja osuuskuntalain mukainen kokouskutsu, 
kokoukseen valmistellut päätösehdotukset sekä muut omistaja‐
asiakkaiden nähtävillä pide ävät asiakirjat on julkaistu pankin 
verkkosivuilla osoi eessa www.op.fi/ypaja. Asiakirjat ovat lisäksi 
omistaja‐asiakkaiden nähtävillä pankin pääkon orilla.

Ypäjällä 26.5.2020

YPÄJÄN OSUUSPANKKI

Hallitus

me koonneet muistojemme 
kirjaan  kaikenlaisia  asioita 
ja niistä muistoista koostuu 
meidän  elämämme.  Joka 
kerta, kun on elämässä huo‐
nompi hetki, voi niistä mal‐
jan iloisista muistoista löy‐
tää  jotakin,  mille  voi 
hymyillä.
Juuri näiden muistojen ja 

oman läsnäolonsa kautta Ju‐
mala virvoittaa meidän sie‐

luamme ja pitää meistä huo‐
len. Suurella rakkaudellaan 
Hän siunaa meitä joka päivä 
ja vaikka me olisimme mis‐
sä,  emme  ole  ikinä  yksin. 
Tämän suuren armon varas‐
sa me  saamme  elää  siihen 
hetkeen asti, kunnes tiemme 
vie taivaan kotiin.
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Kulunut vuosi tullaan 
muistamaan  Ypäjän 

Musiikkiteatterissa haastei‐
den vuotena. Koronapande‐
mia ja sitä seuranneet ylei‐
sötilaisuuksien 
rajoittamistoimet pakottivat 
teatterin siirtämään täksi ke‐
säksi kaavaillun Vuonna 85 
musikaalin näytökset kesäl‐
le 2021. 
Rajoitusten höllennyttyä 

varasuunnitelma syntyi kui‐
tenkin nopeasti. Elokuussa 
Ypäjällä  vierailee  kiertävä 
lasten  musiikkinäytelmä 
HotaMolla  ja Kultakuume. 
Teatterin omasta tuotannosta 
taas  esitetään  uudelleen 

draamallinen farssikomedia 
Paavo 1,5.
Vuonna 85 teoksen siir‐

tyminen  ensi  vuoteen  oli 
teatterille kova isku jo val‐
miiksi vaikeassa taloustilan‐
teessa.  Johtokunnan  ripeä 
toiminta sekä teatterin aktii‐
vinen jäsenistö tekivät kui‐
tenkin mahdolliseksi sen, et‐
tä Ypäjän Musiikkiteatterilla 
tapahtuu jopa kahden teok‐
sen verran.
Elokuun  näytöskausi  on 

mahdollista toteuttaa Ypäjäl‐
lä totutuista suurmusikaali‐
tuotannoista poiketen maltil‐
lisilla resursseilla. Yhdessä 
tekemistä ja aktiivista otetta 

nämäkin projektit toki kysy‐
vät, mutta “Ypiksellä” on to‐
tuttu haasteisiin.

Vaikeuksista  voittoon 
yhteispelillä
Yhdistyksen  puheenjoh‐

tajan Milla Malinin mukaan 
kulunut kausi on ollut hurja. 
Jo  kokeneemmat  konkarit 
yhdessä uudemman, energi‐
soivan väen kanssa muodos‐
tavat kuitenkin “timanttisen 
jengin”,  jossa  tuoreen  pu‐
heenjohtajan mukaan piilee 
ratkaisun ydin.
“Huikea  porukka,  hyvät 

yhteistyökumppanit sekä ih‐
misten kommentit ovat vie‐
neet eteenpäin. Myös ihmis‐

ten  halu  tukea  on  ollut 
sykähdyttävää,” Malin  ke‐
huu.
Toiminnan  taukoaminen 

ja eristäytyminen etäharjoi‐
tuksineen on ollut Malinin 
mielestä ennen kaikkea teat‐
terilaisia  lähentävä  koke‐
mus. Kevään poikkeusolot 
ovat olleet eräänlainen yh‐
teishengen mittari. Tilantee‐
seen alistumisen sijaan tais‐
telutahto on lujittunut.

Kesän ohjelmistossa jo‐
kaiselle jotakin
Ypäjän Musiikkiteatterin 

kauden avaa monipuolinen 
lasten  musiikkinäytelmä 
HotaMolla ja Kultakuume. 

YYppääjjäänn  MMuussiiiikkkkiitteeaatttteerrii  vvaallllooiittttaaaa  kkaahhddeellllaa  nnääyytteellmmäällllää  ‐‐  

vvaaiikkeeiissttaa  aajjooiissttaa  hhuuoolliimmaattttaa
Sampo Lepistö

Paavo 1,5 tempaa katsojansa mukaan räväkän ja 
ajatuksia herättävän komedian pyörteisiin. 
Kuva: Pirre Bono

HotaMolla ja Kultakuume ilahduttaa perheen pienimpiä 
Ypäjällä.
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Kevään tilanne aiheutti kilpai‐
luiden siirtymisiä ja peruutuk‐

sia Hevosopiston tapahtumakalente‐
riin,  mutta  elokuussa  tapahtuu 
jokaisena viikonloppuna. 
Perinteikäs Kisaviikko oli tarkoitus 

sovitella Hevosopiston kilpailukalen‐
teriin useamma kilpailun yhteyteen 
sopivilla luokilla este ja kouluratsas‐
tuksen osalta. Toivottu tapahtuma to‐
teutetaan Nuorten hevosten Festivaa‐
liviikolla. 
“Kisaviikon luokille mietittiin so‐

pivia päiviä jo keväällä. Perinteistä, 
kokonaista  kolmen  lajin  viikkoa  ei 
olisi pystytty järjestämään useamman 
lajin PMkilpailuiden vuoksi. Kisa‐
viikko on kuitenkin niin suosittu, että 
olemme iloisia pystyessämme tarjoa‐
maan este ja koululuokkia Nuorten 
hevosten Festivaalin yhteydessä”, He‐
vosopiston  kilpailuja  koordinoiva 
Hinni Koskenniemi kertoo.  
Elokuun  toisena  keskiviikkona 

käynnistyvä tapahtumaviikko tarjoaa 
niin aloitteleville kilparatsukoille kuin 
nuorille  hevosille  sopivia  luokkia. 
Mukana on myös suosittuja alemman 
estekorkeuden derbyluokkia esterat‐
sastuksessa,  mutta  legendaarinen 
Finnderby ei ole tämän kesän ohjel‐

mistossa.
Kilpailuohjelmassa on myös erilai‐

sia sarjakilpailuita niin nuorille hevo‐
sille kuin ikäluokkaratsastajille. 
Kisakuu jatkuu suunnitellusti kent‐

täratsastuksen merkeissä, mutta PM
kilpailuiden sijaan kotimaan kansalli‐
sen tason kilpailijat ja nuoret hevoset 
viettävät viikonloppua Ypäjällä. Val‐
jakkoajon Suomen mestaruudet ovat 
pysyneet kalenterissa omalla paikal‐
laan  kuun  loppupuoliskolla,  ja  elo‐
kuun viimeisenä viikonloppuna kil‐
paillaan  islanninhevosten  laji 
mestaruudet. Vikeltäjätkin pääsevät 
kilpailemaan. 
Ulkokausi päättyy syyskuun alussa 

järjestettäviin Suomenratsujen Kunin‐
kaallisiin. 18. kertaa järjestettävä kan‐
sallisrodun  tapahtuma  on  koonnut 
Ypäjälle  tuhansia  ihmisiä  vuosien 
ajan, ja siitä on kasvanut Hevosopis‐
ton suurimpia tapahtumia. Jos rajoit‐
teita pystytään vähentämään suunni‐
tellusti,  on  tapahtuma  alueen 
suurimpia  yleisötapahtumia  tänä 
vuonna. 
Huutokaupattavat lämminveri ja 

suomenhevosvarsat nähdään Ypäjällä 
syyskuun 11. päivänä.  
Hevosopisto seuraa Suomen halli‐

tuksen ja viranomaisten sekä Suomen 
Ratsastajainliiton ohjeistuksia tapah‐
tumien järjestämisessä. Yleisöä otam‐
me tapahtumiin voimassa olevien oh‐
jeistusten  mukaisesti.  Lisää  tietoa 
päivitetään Hevosopiston nettisivuille 
ja  jokaisen  kilpailun  omaan  Face‐
book tapahtumaan.

Hevosopistolla 
tapahtuu
5.‐9.8.2020 Kisaviikko ja Nuorten 
hevosten Festivaali

14.‐16.8. Kansallinen 
kenttäratsastuskilpailu ja Avant‐
sarjan finaalit

21.‐23.8. Valjakkoajon SM

27.‐30.8. Islanninhevosten 
lajimestaruudet

27.‐30.8. Vikellyskilpailu

3.‐6.9. Suomenratsujen 
Kuninkaalliset

11.9. Varsahuutokauppa

Hevosopiston kilpailukausi kiihtyy 
loppukesästä
Erja Andersson, markkinointi ja viestintäkoordinaattori
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HotaMolla ja Kultakuu
me esitysajat:
La 1.8. klo 14
Su 2.8. klo 14
Ma 3.8. klo 18
Ti 4.8. klo 18

Paavo 1,5 esitysajat:
Pe 7.8 klo 19.00
Su 9.8 klo 16.00
Ke 12.8 klo 19.00
Pe 14.8 klo 19.00
Pe 21. 8 klo 19.00
Su 23.8 klo 16.00
Pe 28.8 klo 19.00
La 29.8 klo 16.00

Lisä etoja esityksistä 
ypajanmusiikkitea eri.fi

Aiemmin Ypäjällä koreogra‐
fina toimineen Iiris Salme‐
lan käsikirjoittama ja ohjaa‐
jana tutun Tuomo Salmelan 
säveltämä  esitys  tempaa 
yleisönsä mukaan aarrejah‐
tiin.
Monipuolisessa ja yleisöä 

osallistavassa  seikkailussa 
pohditaan  erilaisuuden  ih‐
meellisyyttä ja tarpeellisuut‐
ta sekä ystävien merkitystä. 
Tämä 18 vuotiaille suun‐
nattu hittinäytelmä sai ensi
iltansa  jo  vuonna  2003,  ja 
rantautuu nyt Ypäjälle neljän 
näytöksen verran 1..4.8.
Varsinaisena pääteoksena 

nähdään Michael Drukerin 
kirjoittama ja Markus Töhö‐
sen ohjaama Paavo 1,5. Ke‐

sällä  2019  yleisönsä  hur‐
mannut räväkkä ja sopivasti 
anarkistinen  farssikomedia 
nostaa  esiin  syviä  teemoja 
rakkaudesta,  vanhemmuu‐
desta,  suvaitsevaisuudesta 
sekä ennakkoluuloista.
Kiusallinen  pilkkuvirhe 

adoptiopapereissa romuttaa 
Martin ja Jaakon pitkäaikai‐
sen unelman vauvaarjesta. 
Sisään  asteleva  laitostunut 
ongelmanuori  on  kaikkea 
muuta kuin luvattiin ja kah‐
den  maailman  yhteentör‐
mäys  luokin herkullisen  ja 
tapahtumarikkaan ristiriidan.
Hillittömän hauskan ko‐

median  lisäksi  Paavo  1,5 
tarjoaa pureskeltavaa ja ajat‐
telemisen  aiheita  kotimat‐

kalle asti.
Näytelmä on paitsi vauh‐

dikas,  myös  koskettava  ja 
lämmin. Tapahtumia rytmit‐
tää  Kari  Mäkirannan 
musiikki.

Ypäjän Musiikkiteatteri 
huomioi koronatilanteen ja 
seuraa viranomaisten oh‐
jeistuksia ja suosituksia.
Yleisöturvallisuudesta 

huolehditaan erityisjärjeste‐
lyin  katsomossa,  väliaika
alueella ja lipunmyynnissä. 
Teatteri  on  myös  laatinut 
nettisivuilleen  turvallisen 
teatterikäynnin ohjeet.



10

Hämeen kylien 
Nomadimobiili

kartat

Pilpalan‐Hunsalan kyläkäve‐
ly

Nummenkylän  maisemissa 
Hämeen Härkätien varrella, 
HML

Ypäjänkylä, Ypäjä

Virkisty Vojakkalassa  ‐ Kylä‐
kohteita  ja  ulkoilumahdolli‐
suuksia, Loppi

Tammelan kulttuuripyöräily

Jokioisten  Kiipun  kyläkier‐
ros polkupyörällä tai autolla

Luonnollisesti  Liesjärvi, 
Tammela

Letkun kyläpolku, Tammela

Räyskälä, Loppi

Kaloisten kyläyhdistys, HML

Kalvolan kirkkopolku

Loppijärven maisematarinat

Syrjän tarina

Itä‐Janakkalan maisematari‐
nat

Itä‐Janakkalan maisematari‐
nat ‐ Tanttalan koululaisten 
reitti
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Yhdistystoiminta
Eläkeliiton Ypäjän yhdistys
Ti 11.8. klo 11 hallituksen kokous, valtuustosali

Ti  11.8.  klo  13  kuukausitapaaminen,  valtuustosali.  Vieraana 
Aivoliitosta Harri Rosendahl

Ti 18.8. klo 13 Lukupiiri

La 22.8. Pertunpäivä

To 27.8. klo 13 Senioripäivä, Annan en liikekeskus

Su 30.8. klo 16 yhteislaulua Musiikkitea erilla + kahvit

Kulttuuri Puomi ry
Kevätkokous   4.8. klo 18 Karrinpuomissa,  tule mukaan kuu‐
lemaan/suunni elemaan toimintaamme.

Siltojen  lenkki su 9.8. klo 16. Lämmi ely Cinderella Karisukin 
tahdissa  Kurjenmäen e  4  takapihalla.  Lenkkeily  omaan  tah‐
in, osallistujien kesken arvotaan pieniä palkintoja.

Kuusjoenkulman kyläyhdistys
Kiitos  kesäretkelle  osallistuneille!  Ensi  vuoden  kesäretkikoh‐
teesta voi lai aa ehdotuksia Eliisalle puh.0445616965

MLL Ypäjän paikallisyhdistys ry
Temppujumppa  4‐6‐vuo aille maanantaisin  17.8.‐30.11.2020 
klo  17.15‐18.00  Per ulan  koululla,  ohj.  Noora  Hakamäki  ja 
Linnea  Levomäki.  Osallistumismaksu:  jäsenet  45€  ja  muut 
55€ (ei tunteja syyslomalla), ilm. mll.ypaja@gmail.com tai 050 
395 2030

Zumba Kids maanantaisin 17.8.‐30.11.2020, 9‐12‐vuo aat klo 
15.30‐16.15  ja 6‐8‐vuo aat klo 16.15‐17.00 Per ulan koulul‐
la,  ohj.  Satu  Laiho,  osallistumismaksu:  jäsenet  60€  ja  muut 
80€ (ei tunteja syyslomalla),  ilm. henna.linnala@hotmail.com 
tai 050 522 6282

Dancemix yli  12‐vuo aille maanantaisin 17.8.‐30.11.2020 klo 
14.15‐15.15  Kartanon  koululla,  ohj.  Satu  Laiho,  osallistumis‐
maksu: jäsenet 65€ ja muut 85€ (ei tunteja syyslomalla),  ilm. 
henna.linnala@hotmail.com tai 050 522 6282

MLL:n  ja  Yllätyksen  yhteinen  Perheliikuntavuoro  vapaaseen 
liikkumiseen  kaikenikäisille,  halli  ja  liikuntavälineet  käyte ä‐
vissä,  lauantaisin  19.9.2020  läh en  klo  10.30‐12.00  Pertun‐
kaaren urheiluhallissa, osallistumismaksu: 1€/kerta MLL:n  tai 
Yllätyksen  jäsenet  (muut  3€/kerta),  ei  ennakkoilmoi autu‐
mista

Ypäjänkylän Kyläyhdistys
21.8. Possujuhla alkaen klo 19. Liput 15€,  lapset alle 12v 7€. 
Esiintyjänä  koomikko  Oinoska.  Klo  19:00  lapsille  Pelle‐mam‐
ma esitys.

23.8. Koirien Match Show.  Ilmoi autumiset  klo 10:00. Kehät 
alkaen  klo  12:00.  7€/koira,  saman  omistajan  seuraavat  5€, 
lapsi ja koira 5€. Tiedustelut Risto Rantanen 045‐2055520

20.9.  Syystori.  Pöytävaraukset  18.9. mennessä Neealta:  nee‐
a.suonpaa@hotmail.com. 5€/pöytä.

Ypäjän Riistamiehet ry
Kesäkokous  9.8.2020  klo  12  Ampumaradalla.  Käsitellään 
sääntöjen  määräämät  asiat.  Pienpetojen  saalisilmoitukset 
sihteerille 7.8.20 klo 17 mennessä. Johtokunta.

Kokouksen  jälkeen  jäsenten  välinen  haulikkokilpailu.  Ampu‐
majaosto.

Yhdistystoiminta jatkuu seuraavalla sivulla »

Näin ilmoitat maksutta:
Yhdistyksen nimi, päivämäärä, kellonaika, tapahtuman 

nimi ja max. yhden lauseen mi ainen selostus 
tapahtuman sisällöstä, tapahtumapaikka, yhteyshenkilö/

yhteys edot

Kirjoita  edot sähköpos n teks ken ään tai erilliseen 
teks edostoon. Lähetä  edot ypajalainen@ypaja.fi. Katso 

aineiston viimeinen jä öpäivä sivulta 2.

Avoimet kylät päivä jär‐
jestettiin  lauantaina  13.6. 
valtakunnallisesti  kuudetta 
kertaa. Tapahtumaan osallis‐
tui  yhteensä  598  kyläkoh‐
detta.  KantaHämeessä  on 
Avoimet Kylät 2020 kartalla 
72 kohdetta.
Päivän  yhtenä  teemana 

oli ulkoilu ja lähiliikuntapai‐
kat,  joten  kylät  julkaisivat 
yhteensä 235 ulkoilupaikkaa 
kartalle.  Näistä  52  reittiä 
julkaistiin Nomadimobiili‐
sovellukseen.
Hämeen  Kylät,  Kanta

Hämeen  maakunnallinen 
kyläyhdistys organisoi verk‐
kovalmennuksen  mobiili‐
reittien tekemiseen kylätoi‐
mijoille. Siihen osallistuttiin 

ympäri Suomea.
–  Hämeessä  on  nyt  15 

Kylänomadi — karttaa, joi‐
den avulla on kätevä tutus‐
tua  niin  kylän  palveluihin 
kuin lähteä tutustumaan ky‐
lään paikan päälle, iloitsee 
kyläasiamies Elina Leppä‐
nen.
Sovellus  näyttää  maas‐

tossa sijaintisi sekä ilmoit‐
taa, että huomaat kulkiessasi 
katsoa kyläkohteen tekstin, 
kuvan, videon tai muun si‐
sällön.  Tietokoneelta  voit 
myös  lähteä  virtuaalikier‐
rokselle  ja katsoa kohteita 
sekä suunnitella retken etu‐
käteen.

Kylät digiloikkasivat
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Ypäjän Yllätys ry
Liikuntavuorot

Liikuntavuoroja Pertunkaaressa. Osallistujia  ei  ole  vakuute u, 
suosi elemme  henkilökohtaisen  tapaturmavakuutuksen 
hankkimista. Kausimaksut laskutetaan ensimmäisen käyn ker‐
ran jälkeen ja ne on ilmoite u jäsenhintoina, muille kuin jäse‐
nille  hintoihin  lisätään  20,00  euroa.  Yhdistyksen  jäsenyys  on 
kaikille  avoin,  jäseneksi  voi  lii yä  vuoroilla  ja  jäsenmaksu  on 
15,00 euroa/kalenterivuosi.

Tenavajumppis (UUSI VUORO)

Tanssi‐/peilisalissa 2014‐2016  syntyneille 30.9.‐16.12.  (vuoroa 
ei  ole  14.10.)  keskiviikkoisin  kello  17:00‐18:00.  Tunneilla  har‐
joitellaan perusmotorisia taitoja sekä kehonhallintaa ja ‐tunte‐
musta  ja  opitaan  sekä  koetaan  yhdessä  uusia  elämyksiä 
leikkien ja liikkeen kau a. Sisältää kaksi‐kolme kertaa lapsi+ai‐
kuinen  ‐jumpan.  Vuorolle  mahtuu  maksimissaan  kymmenen 
lasta,  ennakkoilmoi autumiset/lisä edot  liikuntavastaa‐
va@ypajanyllatys.fi. Kausimaksu 30,00 euroa. Ohjaajana Riikka 
Vuorentausta.

Nuorten kuntolen s (UUSI VUORO)

Kuntoliikuntapohjaista  lentopallon  pelaamista  palloilusalissa 
2007 syntyneille  ja vanhemmille 7.9.‐21.12. maanantaisin kel‐
lo 18:30‐19:30. Kausimaksu 20,00 euroa. Vuorovastaavana Ai‐
no Siren.

Judo

Tanssi‐/peilisalissa  kaikenikäisille  1.9.‐22.12.  (vuoroa  ei  ole 
13.10.)  istaisin  kello 18:00‐19:30.  Judo on harrastajamääräl‐
tään maailman suurin kamppailulaji. Kausimaksu 20,00 euroa. 
Ohjaajana Per  Helander.

Omatoimiharjoi elu 1

Omatoimista lihaskunto‐, liikkuvuus‐, kestävyys‐, toiminnallista 
tai  vastaavaa  harjoi elua  (ei  palloilupelejä)  palloilusalissa 
31.8.‐21.12.  maanantaisin  kello  17:00‐18:30.  Kausimaksu 
25,00  euroa  (2005  syntyneet  ja  nuoremmat  15,00  euroa). 
Vuorovastaavina Johanna Sirviö ja Elina Kauranen.

Omatoimiharjoi elu 2

Omatoimista lihaskunto‐, liikkuvuus‐, kestävyys‐, toiminnallista 
tai vastaavaa harjoi elua (ei palloilupelejä) palloilusalissa 5.8.‐
19.12.  lauantaisin  kello  9:00‐10:30.  Kausimaksu  25,00  euroa 
(2005 syntyneet ja nuoremmat 15,00 euroa). Vuorovastaavina 
Johanna Sirviö ja Elina Kauranen.

Sulkapallo 1

Omatoimista  sulkapallon pelaamista  palloilusalissa  kaikenikäi‐
sille  (alle  15‐vuo aat  15‐vuo a  täy äneen  seurassa)  11.8.‐
22.12.  istaisin  kello  20:00‐21:30.  Kausimaksu  25,00  euroa 
(2005  syntyneet  ja  nuoremmat  15,00  euroa).  Vuorovastaava‐
na Timo Salmi.

Sulkapallo 2

Omatoimista  sulkapallon pelaamista  palloilusalissa  kaikenikäi‐
sille  (alle  15‐vuo aat  15‐vuo a  täy äneen  seurassa)  12.8.‐
16.12.  (vuoroa ei ole 14.10.) keskiviikkoisin kello 18:00‐19:30. 
Kausimaksu 25,00 euroa (2005 syntyneet ja nuoremmat 15,00 
euroa). Vuorovastaavina Ka  ja Niko Rantanen.

Sulkapallo 3

Omatoimista  sulkapallon pelaamista  palloilusalissa  kaikenikäi‐
sille  (alle  15‐vuo aat  15‐vuo a  täy äneen  seurassa)  13.8.‐
17.12.  torstaisin  kello  19:30‐21:00.  Kausimaksu  25,00  euroa 
(2005  syntyneet  ja  nuoremmat  15,00  euroa).  Vuorovastaava‐
na Turo Järvelä.

Aikuisten salibandy 1

Kuntoliikuntapohjaista  salibandyn  pelaamista  palloilusalissa 
2007  syntyneille  ja  vanhemmille  10.8.‐28.12.  maanantaisin 

kello  19:30‐21:00.  Kausimaksu 25,00 euroa. Vuorovastaavana 
Mikko Hokka.

Aikuisten salibandy 2

Kuntoliikuntapohjaista  salibandyn  pelaamista  palloilusalissa 
2007  syntyneille  ja  vanhemmille  12.8.‐23.12.  keskiviikkoisin 
kello  19:30‐21:00.  Kausimaksu 25,00 euroa. Vuorovastaavana 
Mikko Hokka.

Lasten salibandy

Kuntoliikuntapohjaisia  salibandyn  harjoituksia  ja  pelaamista 
palloilusalissa  2008‐2011  syntyneille  14.8.‐18.12.  (vuoroa  ei 
ole  16.10.)  perjantaisin  kello  16:00‐17:30.  Kausimaksu  35,00 
euroa. Ohjaajana Aleksanteri Laaksonen.

Tenavien salibandy

Kuntoliikuntapohjaisia  salibandyn  harjoituksia  ja  pelaamista 
palloilusalissa 2012‐2014 syntyneille 2.9.‐16.12. (vuoroa ei ole 
14.10.)  keskiviikkoisin  kello  17:00‐18:00.  Kausimaksu  30,00 
euroa. Ohjaajana Eelis Männikkö.

Urheilukoulu

Perusominaisuuksien  kuten  nopeuden,  kimmoisuuden,  lihas‐
kunnon  ja  koordinaa on  kehi ämistä  pelien,  voimistelun  ja 
ratojen  avulla  palloilusalissa  2008‐2013  syntyneille  11.9.‐
18.12.  perjantaisin  kello  17:30‐18:30.  Kausimaksu  30,00  eu‐
roa. Ohjaajana Saara Suonpää.

Aikuisten lentopallo (iltavuoro)

Kuntoliikuntapohjaista  lentopallon  pelaamista  palloilusalissa 
1.9.‐22.12.  2007  syntyneille  ja  vanhemmille  istaisin  kello 
18:30‐20:00.  Kausimaksu  25,00  euroa.  Vuorovastaavana  Pasi 
Paloposki.

Aikuisten lentopallo (päivävuoro)

Kuntoliikuntapohjaista  lentopallon  pelaamista  palloilusalissa 
2007  syntyneille  ja  vanhemmille  1.9.‐22.12.  (vuoroa  ei  ole 
13.10.  eikä  16.10.)  istaisin  ja  perjantaisin  kello  10:30‐12:20. 
Kausimaksu 25,00 euroa. Vuorovastaavana Per  Helander.

Len sharkat

Monipuolises   lentopallon  harjoi elua  ja  pelaamista  palloi‐
lusalissa  1.9.‐17.12.  2012‐2014  syntyneille  istaisin  kello 
16:30‐17:30 (harjoitusaikoihin voi tulla muutoksia). Kausimak‐
su 30,00 euroa. Ohjaajina Mirka, Aino ja Vilma.

D‐ikäisten lentopallo

Monipuolises   lentopallon  harjoi elua  ja  pelaamista  palloi‐
lusalissa  11.8.‐17.12.  2008‐2009  syntyneille  istaisin  kello 
18:00‐19:30  ja  torstaisin  kello  17:45‐19:30  (harjoitusaikoihin 
voi  tulla  muutoksia).  Mahdollisuus  joukkue‐/sarjatoimintaan. 
Kausimaksu  joukkuepelaajilta  (joukkuepelaajien  tarvitsee  olla 
jäsen) 55,00 euroa. Valmentajana Mirka Kaunisto‐Vuorentaus‐
ta.

E‐ikäisten lentopallo

Monipuolises   lentopallon  harjoi elua  ja  pelaamista  palloi‐
lusalissa  18.8.‐17.12.  2010‐2011  syntyneille  istaisin  kello 
16:30‐18:00  ja  torstaisin  kello  17:30‐18:30  (harjoitusaikoihin 
voi  tulla  muutoksia).  Mahdollisuus  joukkue‐/sarjatoimintaan. 
Kausimaksu  joukkuepelaajilta  (joukkuepelaajien  tarvitsee  olla 
jäsen) 55,00 euroa. Valmentajana Mirka Kaunisto‐Vuorentaus‐
ta.

F‐ikäisten lentopallo

Monipuolises   lentopallon  harjoi elua  ja  pelaamista  palloi‐
lusalissa  1.9.‐17.12.  2012‐2014  syntyneille  istaisin  ja  torstai‐
sin  kello  16:30‐17:30  (harjoitusaikoihin  voi  tulla  muutoksia). 
Mahdollisuus  joukkueen perustamiseen  ja  turnauksiin osallis‐
tumiseen.  Kausimaksu  harrastepelaajilta  50,00  ja  joukkuepe‐
laajilta  (joukkuepelaajien  tarvitsee  olla  jäsen)  55,00  euroa. 
Valmentajina Mirka, Aino, Vilma ja Veera.
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Koulun retkiä
Koulusta tehtiin retkiä lähimetsiin, 

joskus kauemmaksikin. Hilkan yläkou‐
luaikana oli tapana käydä joka syksy 
Hollon kukkulalla. Jos löytyi keltasie‐
niä, opettaja Ernst Haapakoski käski 
poimia ne hänelle. 
Vuoden 1948 tai 1949 syksyllä Ka‐

tinhännän alakoululaiset tekivät opetta‐
jansa Rauha Salon kanssa junamatkan 
Turkuun ja Naantaliin. Lean mielestä 
se oli ihmeellinen ja erikoinen matka. 
Turussa opettaja vei oppilaat tutustu‐
maan Turunlinnaan.  Linnan puistossa 
he  saivat  jäätelötötteröt. Lea  arvelee 
sen olleen hänen ensimmäinen jääte‐
lönsä.  Kyllä  sillä  reissulla  maailma 
avartui. 
Muutama poika sai opettajalta toru‐

mista lähdettyään omin luvin karkkia 
ostamassa, mistä syystä aikataulu vä‐
hän venyi. Koululaiset olivat vielä me‐
nossa  Naantaliin  Rauha  Salon  äidin 
luokse, joka oli luvannut tarjota mehua 
ja  pullaa.  Pojat  joutuivat  pyytämään 
opettajan  äidiltä  anteeksi  myöhästy‐
mistä.
1970luvulla Talastuvan valmistut‐

tua  koululaiset  tekivät  sinne  joskus 
pyöräretkiä. Kerran siellä tutustuttiin 
sieniin, leikittiin pumsotaa ja paistet‐
tiin makkaraa. Talvella hiihdettiin toi‐
sinaan Mattilan tai Löfstedtin kalliolle 
mäkeä  laskemaan.  Joskus matkattiin 
linjaautolla Somerolle uimahalliin ui‐
maan. 1970luvun puolivälissä oppilaat 
tekivät yhdessä Ypäjän muiden alakou‐
lujen kanssa linjaautomatkan lasten‐
teatteriin. 
Viime vuosikymmeninä koululaiset 

pääsivät keväisin luokkaretkille ja yhä 
useammin myös erilaisille liikunta ja 
kulttuurimatkoille. 

Kilpailuja
Koulussa järjestettiin hiihtokilpailu‐

ja, sekä oman koulun oppilaiden että 
koulujen välisiä. Marjatan mieleen on 
jäänyt kerta, jolloin hän jäi toiseksi, ja 
häntä harmitti kauheasti,  vaikka hän 
saikin hienon lusikan. Kerran hän voitti 
vähän vanhemman ja isokokoisemman 
tytön ja oli tapauksesta erityisen mie‐
lissään. 
Pentti muistaa hyvin kilpailun, jossa 

hän jäi viidenneksi. Hän luuli, että ne 
tietysti voittavat, jotka lähtevät ensiksi, 
eikä sen vuoksi katsonut aiheelliseksi 
pitää ladulla kiirettä. 

Usein palkintoina oli kirjoja, esim. 
Maamme kirja tai Vänrikki Stoolin ta‐
rinat, mutta kun Hilkka voitti koulujen 
väliset kilpailut, hän sai sukset. Kau‐
pasta ostetut sukset olivatkin tuolloin 
harvinaisia, ennen hiihdettiin yleensä 
omatekoisilla puusuksilla, joiden kärjet 
oli taivutettu ja pohjat tervattu. Siteinä 
oli nahkahihnat, takahihnat tehtiin pol‐
kupyörän sisäkumista. Kaupassa myy‐
dyt siteet olivat alkuun Voittositeitä, 
sitten  tulivat  niin  sanotut  ”rotanlou‐
kut”. 
Koulujen välisiin hiihtokilpailuihin 

matkustettiin  kuormaauton  lavalla. 
Kisat pidettiin yleensä kirkonkylässä, 
mutta Marjatta muistaa kerran opettaja 
Eino Salakan aikana pidetyt hiihtokil‐
pailut  Levän  koululla.  Salakalla  oli 
mukanaan gramofoni, jolla hän soitti 
kappaleen Rion yö.
Koulussa järjestettiin lisäksi henki‐

siä kilpailuja laulamisen, piirtämisen ja 
runonlausunnan saralla. Ainakin vielä 
1970luvulla  koululaiset  kirjoittivat 
myös  raittiuskilpakirjoituksia,  mutta 
sittemmin Turmiolan Tommin annettiin 
vaipua unholaan.

Koulun juhlia
Talvella 1951 vietettiin koulun 50

vuotisjuhlia. Alaluokkien opettaja Au‐
ne Ojanen harjoitutti ohjelmaa oppi‐
tuntien päätyttyä. Kerran hän jopa tar‐
josi oppilaille karamellia harjoitusten 
jälkeen, mikä oli harvinaisuudessaan 
mieliinpainuva tapaus.
50vuotisjuhlat olivat kaksipäiväi‐

set. Muut kuin esiintyvät oppilaat oli‐
vat  ilmeisesti  tuolloin kotona, koska 
vieraita tuli paljon, kirkonkylästä saak‐
ka. Koulu oli ulkoa somistettu kuuse‐
noksista tehdyin köynnöksin. Kauniisti 
koristeltu  oli  myös  yläluokka,  jossa 
juhlat pidettiin. Ohjelmassa oli puheita 
ja  lauluesitys.  Marjatta  lausui  ulkoa 
pitkän  ”platikoiman”  Topeliuksen 
Maamme kirjasta.  
Useina vuosina oppilaat ja opettajat 

järjestivät äitienpäiväjuhlat äideille ja 
isoäideille. Opettaja piti puheen, oppi‐
laat lauloivat ja esittivät runoja, usein 
tytöillä oli myös keijuleikki. Juhlavie‐
raiden rintaan kiinnitettiin valkovuok‐
ko tai paperikukka. Kerran ohjelmassa 
oli kanaesitys, jossa Anjakin oli muka‐
na. Muutama tyttö esitti lakanasta tehty 
asu yllään, pahvinen heltta päässään 
kanoja, joita hoitaja (Selanojan Hilja) 

koulutti,  niin  että  ne  alkoivat munia 
yhä  suurempia  munia.  Näyttämölle 
putkahteli aina vain isompia kankaasta 
pyöriteltyjä munia. Yleisöllä oli haus‐
kaa. Suosio oli niin suuri, että tytöt sai‐
vat esittää hupailunsa muissakin juhlis‐
sa.  
Joulujuhlan  eli  joululeikin  viettoa 

muisteltiin jo tammikuun Ypäjäläises‐
sä. Toinen lukuvuoden tärkeistä vuo‐
tuisista juhlista oli tietenkin kevätjuhla, 
jota ennen nimitettiin koulun päätök‐
seksi. Sitä vietettiin aamupäivällä. Jou‐
lujuhlan tavoin vieraana oli oppilaiden 
vanhempia, sisaruksia ja muita suku‐
laisia. Koulu oli koristeltu valkovuo‐
koin ja koivunoksin, ja oppilaat olivat 
pukeutuneet parhaimpiinsa.
Aluksi laulettiin yhdessä Suvivirsi, 

sen  jälkeen oppilaat  esittivät  runoja, 
lauluja ynnä muuta ohjelmaa. Sitten pi‐
dettiin välitunti, jonka aikana vieraat 
saivat katsella oppilaiden lukuvuoden 
mittaan tekemiä käsitöitä ja piirustuk‐
sia. 
Juhlaa nimitettiin myös tutkinnoksi, 

koska välitunnin jälkeen pidettiin pari 
näytösluontoista oppituntia, joita vie‐
raat saivat seurata. 1950luvulla näy‐
töstunteja ei enää pidetty, mutta yhä 
puhuttiin tutkinnosta.  ”Oppituntien” 
jälkeen opettaja jakoi todistukset. Ti‐
laisuus päättyi rukoukseen. 
Ainakin 1970luvulla koulun pää‐

töstä vietettiin enimmäkseen käymällä 
kirkossa. Kirkkomatka taitettiin tilaus‐
linjaautolla. Tiinan mieleen on jäänyt 
eräs toukokuun viimeinen päivä, jol‐
loin hän tukka kiharrettuna, päällään 
äidin ompelema muodikas salsahame 
pitseineen muiden juhlaviin kesävaat‐
teisiin pukeutuneiden oppilaiden kans‐
sa odotti  linjaautoon pääsyä koulun 
pihalla taivaan syöstessä räntää. Kaikui 
se Suvivirsi silti sinäkin vuonna. Kir‐
kosta palattua syötiin jäätelöt ja saatiin 
todistukset.
Viimeisiä juhlia Ypäjänkylän kou‐

lulla vietettiin toukokuussa 2019, jol‐
loin haikein mielin hyvästeltiin yli sa‐
tavuotias  perinteikäs  opinahjo,  jossa 
sadat kyläläiset olivat saaneet nauttia 
korkeatasoista opetusta.

(Vielä vähäsen) Koulumuistoja Ypäjänkylästä

Retkiä, kisoja, juhlia
Kouluaikoja Ypäjänkylässä ovat parin vuoden aikana kokoontuneet muistelemaan Ypäjänkylän perinnepiiriläiset 
Hilkka Mäkilä, Anja Rantanen, Marjatta Kyläsorri, Lea Reunanen, AinoMaija Kantee, Pirkko Lipponen ja Tiina 
Niinimaa sekä vierailijat Hannu Lammela, Pentti Marjamäki, Urho Puukka, Eljas Kantee ja Leena Paloposki.


