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ko in toimite una.
Tiedustelut Pasi Uusitalo
puh. 040 709 2482 tai
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Vapaana 180m2
toimitila Ypäjän keskus
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Myytävänä 35 m2 yksiö
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Konsertti
Hengellisiä ja heprealaisia
lauluja Ypäjän kirkossa su
20.9.2020 klo 15.00.
Erkki Liikanen, Simo Ran‐
tanen, Jaakko Heikkilä, Esa
Lah , Kalevi Jokinen.
Koleh Israelin ystävien
työlle Israelissa.

Ypäjän Kotiseutuyhdistys ja Ypäjäläinen onnittelevat
vuoden 2020 Ypäjän Kerttua Päivi Lainetta ja Ypäjän
Perttua Heikki Kuivamäkeä. Kuva: Markku J. Honka
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Yhteisellä asialla

Katse eteenpäin
Markku Saastamoinen, kunnanhallituksen pj.

P

oikkeustilakesän jälkeen
on päästy ainakin jonkin
verran
normaalimpaan
suuntaan, kun joitakin paik‐
kakuntamme vuotuisia ta‐
pahtumia, kuten Pertun päi‐
vä ja Suomenratsujen
kuninkaalliset päästiin jär‐
jestämään. Korona on kui‐
tenkin koko ajan läsnä, ja
edelleen tarvitaan kaikilta
vastuuta ja huolellisuutta,
jotta tilanne säilyy hyvänä.
Ypäjän kannalta positiivi‐
sina asioina julkaistiin jokin
aika sitten kuntien väestöra‐
kenteeseen liittyviä ennus‐
teita: huoltosuhteemme tu‐
lee vuonna 2040 olemaan
selvästi seutumme muita
kuntia parempi! Tämä tar‐
koittaa Ypäjän muita edulli‐
sempaa väestörakennetta.
Lisäksi yleisesti ottaen Kan‐
taHämeen yritysten vaka‐
varaisuus on todettu muuta
maata paremmaksi. Kun‐
tamme on saanut myös yrit‐
täjiltä hyvän arvion seudul‐
lisesti verrattuna.
Kuntien yhteistyö on he‐
rättänyt keskustelua kesän
aikana, ja tosiasia on, että

Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän
seurakunnan julkaisema
tiedotuslehti Ypäjän
kunnan asukkaille.
48. vuosikerta
Lehden suurin vastuu
ilmoituksen
julkaisemisessa
sattuneesta virheestä on
ilmoituksen hinta.

YPÄJÄN
KIRJASTO
Hossin e 2, 32100 Ypäjä

aitoa yhteistä tekemistä tar‐
vitaan yhteisen edunvalvon‐
nan lisäksi. Vain tällä voi‐
daan saavuttaa tehokkuutta
ja pitämään kustannukset
kurissa ja toteuttaa palvelut
kunnissa. Tässä tarvitaan
luottamusta ja positiivista
asennetta, eikä pidä etsiä
pelkästään riskejä ja uhkia,
mikä on omiaan rajoitta‐
maan keskusteluja ja yhteis‐
tä tekemistä ja yhteisten ta‐
voitteiden asettamista.
Seudullamme hyvä uusi
alku tässä on seutukirjaston
kehittäminen. Aiempia yh‐
teistyömuotoja ovat esimer‐
kiksi rakennusvalvonta ja
vesihuollon yhteistyö naa‐
purien kanssa. Tosiasia on,
että pystyäksemme huolehti‐
maan palveluista, on meno‐
jen vastattava tuloja, ja kos‐
ka tulomuodostuksen keinot
ovat hyvin rajalliset, on huo‐
miota kiinnitettävä menoi‐
hin. Kuntaliiton ennusteiden
mukaisesti ensi vuonna kun‐
tien talous tulee olemaan
huonompi kuin koskaan ai‐
emmin. Maaseudun Tulevai‐
suus lehdessä tarkasteltiin
jokin aika sitten kuntien ta‐
loutta, ja liikkeenjohdon
neuvonantaja BoErik Ek‐
ström totesi kunnilla olevan
niiden kykyihin ja talousti‐
lanteeseen nähden liikaa

omaisuutta, ja kehotti kun‐
nissa harkitsemaan, mitä
omaisuudella tehdään. On
mietittävä, mitä omaisuutta
voidaan myydä, ja miten
saadut rahat käytetään kun‐
nan perustehtävien ja perus‐
palveluiden hoitamiseen.
Tällaisia ratkaisuja päättä‐
jien on kunnissa tehtävä
osana yhteisten asioiden
hoitamista, mikä voi usein
olla epäkiitollista, mutta joi‐
denkin on nämäkin päätök‐
set tehtävä.
Ypäjälläkin tarvitaan en‐
nakointikykyä ja halua, ja
katse on oltava eteenpäin –
tulevaisuuteen. Elinvoiman
lisäämistä tarvitaan, minkä
vuoksi kunnanhallitus pe‐
rusti elinvoimatyöryhmän,
jonka katse on vuodessa
2021 ja siitä eteenpäin. Ei
ole aika katsoa taakse men‐
neisiin vuosikymmeniin.
Kunnilla on laaja itsehallin‐
to, ja kunnanvaltuustot päät‐
tävät useiden lakisääteisten
tehtävien lisäksi esimerkiksi
kunnan veroista, investoin‐
neista, kiinteistöistä ja kaa‐
voituksesta. Etenkin nuorten
asukkaiden houkuttemiseen
ja uusien asumismuotojen
kehittämiseen on panostetta‐
va.
Kuntavaalit lähestyvät, ja
nyt on tilaisuus olla yhtey‐

Kunnanvirasto:

Ypäjän seurakunta

ILMOITUSHINNAT

Per ulan e 20

Papalin e 1 B 13

Yhdistyksen ilmoitukset ‐30%

32100 Ypäjä

32100 Ypäjä

puh. (02) 762 6500

puh. (02) 767 3108

kunta@ypaja.ﬁ

ypaja.srk@evl.ﬁ

Päätoimittaja:

Kirkkoherran virasto

Katriina Reijonen

Ma, ke, to klo 9‐12

puh. 050 337 2527

Diakoniatoimisto

ypajalainen@ypaja.ﬁ

10.8. alkaen klo 11.30‐13,

Sivunvalmistus:

to klo 15‐16

Painotalo Painola

Puh. 044‐4352006
ypajan.kirjasto@ypaja.ﬁ
www.ypaja.ﬁ
www.lounakirjastot.ﬁ
Kirjasto on myös Faceboo‐
kissa ja Instagramissa
@ypajankirjasto
AUKIOLOAJAT
1.9.202031.5.2021
Ma klo 13–19
Ti klo 13–19
Ke klo 10–16
To klo 13–19
Pe klo 13–16
NÄYTTELYTILA
Näy ely la vapaa,
edustele kirjastosta!

dessä valtuustoryhmiimme
ja ilmoittaa halukkuudestaan
asettua ehdokkaaksi ja tulla
toteuttamaan kunnan itse‐
hallintoa ja päätöksentekoa!
Kannustan teitä kaikkia tä‐
hän.
Mukavaa syksyä!

Etu ja takasivu
0,75 €/pmm + alv
Muu osa lehteä
0,50 €/pmm + alv
ILMOITUSTEN JÄTTÖPÄIVÄ
Seuraava Ypäjäläinen ilmestyy
11.11.2020. Lehteen tarkoite u
aineisto on lähete ävä
sähköpos tse osoi eeseen

Jakeluhuomautukset:

ypajalainen@ypaja.ﬁ viimeistään

Jakelukulma Oy

maanantaina 2.11.2020 klo 15.

puh. 050 447 7739

Nro 1/2021 ilmestyy 13.1.2021.
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Kunnanjohtajan tervehdys
Tatu Ujula,
kunnanjohtaja

K

Tämän vuoden rippikoululaisten konfirmaatio oli
Ypäjän kirkossa 9.8.2020 kolmessa eri ryhmässä.
Kuvat Elina de Jong

esä on pikkuhiljaa
kääntynyt syksyn
puolelle. Aurinkoinen kesä
teki tilaa syksyn lehtien vä‐
riloistolle. Nautitaan nyt pi‐
menevistä illoista ja erilai‐
sesta tunnelmasta.
Tunnelmoidaan rauhassa
kynttilän loisteessa. Inspi‐
raatiota kotiin voi hakea pai‐
kallisilta yrittäjiltämme. Esi‐
merkiksi Pikku Annen Savi
ja Annantien liikekeskus tar‐
joavat tyylikästä tavaraa.
Mitä kunnan loppukesään
kuului? Lausuin perinteisten
Pertun päivien avajaissanat
ja toivotin kävijät lämpimäs‐
ti tervetulleeksi. Tänä vuon‐
na sää oli epävakainen ja vä‐
keä olikin paikalla tavallista
vähemmän. Kiitos teille kai‐
kille, jotka säätä uhmaten tu‐
litte paikalle.
Samoin aloitimme kun‐
nassa vähävaraisille ja
omaishoitajille tarkoitetun
kasvomaskijakelun työpaja
Vieterissä. Seuraamme tii‐
viisti koronatilanteen kehit‐
tymistä KantaHämeessä.

Ypäjän keskusta on saa‐
nut uusia palveluita. Kurjen
Kirppis ja Bemerhoitohuo‐
ne avasivat ovensa. Nämä
täydentävät hienosti kunnan
jo ennestään monipuolista
palvelutarjontaa. Syksyn
myötä yleiset saunapäivät
Caissaniemessä päättyivät.
Tila säilyy kuitenkin varat‐
tavana pitkälle syksyyn. Eli
jos olet vailla tyylikästä juh‐
lapaikkaa, ota yhteyttä kun‐
nan vaihteeseen ja varaa
oma aikasi.

Ypäjän Kerttu ja Perttu 2020
Kertuksi 2020 vali in Päivi Laine. Hän saapui Ypäjälle vuonna 1991 ja hänen
työnsä on lii ynyt iviis hevosiin, aluksi Ypäjän Hevostalouskoulun ope a‐
jana, si emmin 1993 perustetun Hevosopiston palveluksessa erilaisissa ope‐
tustehtävissä vuoden 2018 saakka ja sen jälkeen projek töissä Hevosopistolle,
mm EU‐hanke koulutuksen kehi ämisestä kahdeksan maan kesken ja par‐
haillaan Suomenhevosen varhaisvaiheiden tutkimushanke Helsingin yliopis‐
ton kanssa.
Hänellä on runsaas hevosalaan lii yviä luo amustehtäviä niin ko maassa
kuin ulkomaillakin. Lisäksi hän hoitaa Ypäjän asioita kunnanvaltuuston ja kun‐
nanhallituksen jäsenenä.
Harrastuksinaan hänellä kul uuri, luonto, maaseutu ja suomalaisen hevos‐
talouden historia ja tulevaisuuden edistäminen.
Pertuksi vali u Heikki Kuivamäki saapui Ypäjälle vuonna 1965 ope ajaksi yh‐
teiskouluun ja löysi koulusta puolison itselleen. Oltuaan 10 vuo a muualla, Tatu Ujula, Pekka Moisander, Heikki Kuivamä
he palasivat takaisin Ypäjälle ja hankkivat vanhan koulukiinteistön, jossa toi‐ ki ja Päivi Laine Pertun päivän lavalla. Kuva:
mi liikeyritys, Kutomo R. Suomi Design Oy. Heikki o tavoi eekseen raken‐ Markku J. Honka
nusperinteen säily ämisen ja koulurakennus onkin laite u hienoon kuntoon.
Heikin harrastuksiin on kuulunut koko ajan reserviläistoiminta ja hänet on
nähty usein seisomassa sankavainajien muistomerkillä kunniavar ossa tai
lippuvar ossa kantamassa Suomen lippua. Toinen pitkäaikainen harrastus
on toimiminen paikallisen urheiluseuran, Ypäjän Yllätyksen, erilaisissa tehtä‐
vissä.

TOIMINTAA SYYS‐MARRASKUUSSA

Kultaisen iän kerho
Aloitus näillä näkymin
PE
18.9. KLO 15.30
Veisuuveljet harj. alkavat srk‐kodilla (uusiakin laulumie‐ viikolla 38:
17.9 kello 11.30‐13.30
hiä saa tulla mukaan)
(huom. muu unut
SU
20.9. KLO 10
Sanakirkko
aloitusaika!)
SU
20.9. KLO 15.
Hengellisen musiikin konsertti Ypäjän kirkossa/ järj. Is‐ 1.10. kello 11.30‐13.30
15.10. kello 11.30‐13.30
raelin Ystävät ry. Esiintyjinä Erkki Liikanen, Esa Lahti, Simo Rantanen, Jaakko Heikkilä
29.10. kello 11.30‐13.30
ja Kalevi Jokinen, puhe .
12.11. kello 11.30‐13.30
KE
23.9. KLO 18.
Nuortenilta srk‐kodilla
26.11. kello 11.30‐13.30
TO
24.9. KLO 18.
Laulusiskot harj. alkavat srk‐kodilla (uusiakin laulusisko‐
Ypäjänkylän
ja saa tulla mukaan)
diakoniapiirin aloitus
seuraintalon
PE
25.9. KLO 15.30
Veisuuveljet
takkahuoneella
SU
27.9. KLO 10.
Vakkakirkko Tuottajain tuvalla, Koskentie (Ei ole kirkos‐
Torstai 10.9 kello 12.00
sa)
alkaen (Huom.
päivämuutos!)
TO
1.10. KLO 11.30
Kultaisen iän kerho
Loput päivät tarkentuvat
TO
1.10. KLO 18.
Laulusiskot
myöhemmin, seuraa
kirkollisia.
PE
2.10. KLO 15.30
Veisuuveljet
Diakonian
SU
4.10. KLO 10.
Lasten kirkko, Mikkelinpäivä
päivystykset
Tiistaisin 11.30‐13.00
TI
6.10. KLO 18.
Siionin Kannel‐ lauluilta srk‐kodilla
Torstaisin 15‐16
KE
7.10. KLO 18.
Nuortenilta srk‐kodilla
Aamupäivisin teen
lapsityötä, joten
TO
8.10. KLO 18.
Laulusiskot
diakoniatyön asiakkaita
PE
9.10. KLO 15.30
Veisuuveljet
palvelen iltapäivisin ja
perjantaisin. Yhteydenotot
SU
11.10. KLO 10.
Sanakirkko
puhelimitse mielellään
em.ajankoh na.
TO
15.10. KLO 11.30
Kultaisen iän kerho
Yhteystiedot ovat
TO
15.10. KLO 18.
Laulusiskot
edelleen samat
PE
16.10. KLO 15.30
Veisuuveljet
sähköpos :
katriina.laiho@evl.ﬁ
SU
18.10. KLO 10.
Sanakirkko ( Rippikoulun aloitus kirkossa klo 10. al‐
Puhelin: 040‐5536362
kaen ‐ klo 14.)
Diakoniatoimisto on
KE
21.10. KLO 18.
Nuortenilta srk‐kodilla
edelleen samassa
paikassa :)
TO
22.10. KLO 17.
10‐ SYNTTÄRIT srk‐kodilla
Lämpimäs tervetuloa
mukaan diakoniatyön
TO
22.10. KLO 18.
Laulusiskot (kirkossa!)
toimintaan! Siunausta
PE
23.10. KLO 15.30
Veisuuveljet
jokaisen elämään
toivo aen, Katriina
SU
25.10. KLO 10.
Messu ( 70‐vuotiaat kutsutaan kirkkoon )
TO

17.9.

KLO 11.30

Kultaisen iän kerho srk‐kodilla HUOM. AIKA!

TI

27.10. KLO 18.

Siionin Kannel‐lauluilta srk‐kodilla

TO

29.10. KLO 11.30

Kultaisen iän kerho

TO

29.10. KLO 18.

Laulusiskot ja Veisuuveljet harj. kirkossa

LA

31.10. KLO 10.

Messu

SU

1.11.

KLO 10.

Messu

KE

4.11.

KLO 18.

Nuortenilta

TO

5.11.

KLO 18.

Laulusiskot

PE

6.11.

KLO 15.30

Veisuuveljet

SU

8.11.

KLO 10.

Sanakirkko

HUOM! Saattaa tulla muutoksia, mikäli poikkeusolojen rajoituksia annetaan.
Kirkollisissa ilmoituksissa ovat varmemmat tiedot.

Katja Karisukki on silloin
tällöin seurakunnan nuo
risotyönohjaajan sijaisena
syksyn ja talven aikana.

Hevospitäjän sakastin ikkunasta
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Näistä ja vähän muistakin olen kiitollinen, joten lukijoita siunaten syksyä kohti: Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
Vesa Parikka, kirkkoherra

Ke sä
• kesäkuussa kirkon ovet avautuivat,
kun taas päästiin jumalanpalveluksiin,
kyllä sitä jo kaivattiinkin
• rajoituksia ollut
• rippileiri Sandvikissa oli hyvä. Hy‐
vät muistot nuorista ja yhteisestä ajasta
jäi
Kirkon katto
• kirkon katto tutkittiin ja sen todet‐
tiin tarvitsevan vanhan maalin poiston,
uudelleenmaalauksen ja sitä ennen
muutaman kohdan paikkaamisen
• ulkoseinätkin tarkoitus maalata, on
ne sen näköiset
Kirkkoherranvirasto seurakuntako‐
dille
• muutto syyskuun aikana
• aikamoinen ruljanssi, kun tavaroita
laitetaan pienempiin neliöihin
• nimi saattaa muuttua seurakunta‐
toimistoksi
Kirkkoherran haku
• hakuaika päättyy 18.9.2020, sitten
kapituli Tampereella ryhtyy toimeen
selvittäen hakijan/hakijoiden koke‐

muksen, osaamisen ja soveltuvuuden
sekä papereiden että haastattelun pe‐
rusteella
• Ypäjän kirkkovaltuusto valitsee
kirkkoherran, sitä ennen ehdokkaat
käyvät Ypäjällä ”tarkistutettavana”
• uuden kirkkoherran on määrä
aloittaa tehtävässä 1.4.2021 tai ehkä jo
sitä ennen nykyisen viranhaltijan lo‐
man aikana
Syksyn suunnitelmat
• tilaisuuksia peruuntunut mutta läs‐
nä pyritään olemaan
• korona etäännyttää ja samalla lä‐
hentää, yhdessä mennään
• päiväkerhot alkaneet, muitakin ti‐
laisuuksia tulossa
Työntekijätilanne
• Ypäjän seurakunnassa koko Tam‐
pereen hiippakunnan pienin työntekijä‐
määrä
• tällä hetkellä vain n. 5,4 henkilö‐
työvuotta ympäri vuoden eli ei puolia‐
kaan siitä, mitä parhaimpina vuosina
on ollut
• osa tehtävistä on ulkoistettu

• viime vuonna oli viisi työntekijä‐
vaihdosta, tänä vuonna kolme ja ensi
vuonna yksi (näistä viisi on eläkkeelle
jäämisiä, lyhyen ajan ennätys sekin)
• tänä vuonna on kaksi virkaa jäänyt
täyttämättä eli talouspäällikön virka ja
lastenohjaajan toimi
• kun pienemmällä joukolla yrite‐
tään mennä eteenpäin, on talous tieten‐
kin paremmin tasapainossa
• tulevaisuudessa Ypäjän seurakunta
ei pärjää näin pienellä työntekijäjou‐
kolla ilman jäsenten osuutta eli seura‐
kunta säilyy itsenäisenä seurakunta‐
laisten varassa
• työntekijävaihdokset ovat vanhen‐
taneet kirkkoherraa ainakin kahdella
vuodella vuodessa. Onneksi tilanne on
tasaantumassa, ainakin työntekijävaih‐
tuvuuden osalta
• poislähteneet työntekijät ovat jättä‐
neet jälkensä. Kiitos teille osuudestan‐
ne
• nuoret työntekijät ovat tuoneet
monta hyvää asiaa mukanaan, esim.
Ypäjän seurakunnan nettisivut, joita
silloin tällöin käyn ihastelemassa

Simo Saarikoski In Memoriam

I

sämme Simo Saarikos‐
ki syntyi ypäjäläisen
maatilan poikana 19.7.1925
ja nukkui ikiuneen kotonaan
1.4.2020 liki 95vuotiaana.
Nuoruudessaan hän kävi
Loimaalla veistokoulun ja
käsistään kätevänä nikkaroi
ja korjaili yhtä sun toista.
Maanviljelystä tuli kuiten‐
kin päätoimi. 1970 luvulta
lähtien Ayrshire karjasta
luopumisen jälkeen tila oli
viljatila, kunnes samaisen
vuosikymmenen
lopulla
mukaan kuvaan tulivat
myös hevoset.
Kotitilallaan isä oli saa‐
nut kosketuksen hevosiin jo
nuorena ja raviinnostus syt‐
tyi veljensä omistaman tam‐
ma Sumun myötä, jonka oh‐
jastuksesta
sekä
val
mennuksesta isä vastasi. Isä
kertoilikin paljon sen ajan
ravimaailmasta, mm. kuinka
Ypäjältäkin lähdettiin ravei‐
hin ajamalla maata myöten
esim. Kokemäelle asti. Pi‐
demmät ravireissut, kuten
Ouluun, tehtiin rautateitse.

Nyt vuosia tyhjillään ol‐
leeseen talliin hankittiin rat‐
su ja kantavana ollut ravisu‐
kuinen tamma. Niiden
myötä alkoi pienimuotoinen
kasvatustoiminta ja vuosien
mittaan talliin syntyi 21 ra‐
vi ja ratsuvarsaa. Perheen
raviradoilla menestynein he‐
vonen oli Ciri Ned, joka
juoksuuran jälkeen jäi koti‐
tallille lemmikiksi ja ratsuk‐
si ja 28 vuoden iän saavutet‐
tuaan haudattiin kotipihaan.
Maatilan pidosta luovut‐
tuaan isä totesi, että jos on
valittava keinutuolin ja he‐
vosten väliltä hän valitsee
hevoset. Eläkepäivät täyttyi‐
vätkin hevosten kanssa puu‐
hailusta, sillä laitumilla
käyskenteli jatkuvasti puo‐
lenkymmentä lämminveris‐
tä, kunnes iän alkaessa pai‐
naa viitisen vuotta sitten oli
aika sulkea tallin ovet.
Varusmiesaikanaan Lap‐
peenrannassa rakuunana isä
toimi kenraali Adolf Ehrn‐
rootin hevosenhoitajana ja
kenraalin saappaiden kiillo‐

tuskin kuului toimenkuvaan.
Isällä oli syvä kunnioitus se‐
kä kenraalia että isänmaata
kohtaan.
Isä oli vaatimaton, hän ei
koskaan tehnyt numeroa it‐
sestään. Hän oli tunnollinen
puurtaja niin viljelijänä kuin
hevostenkin kanssa. Luonto
oli lähellä hänen sydäntään
ja siihen liittyvät monet opit
saimmekin häneltä peltojen
laidoilla hänen kanssaan
kulkiessamme.
Isä oli musikaalinen. Hän
vihelteli ja lauloi kulkies‐
saan. Vielä viime aikoina
hänen äänensä soi hämmäs‐
tyttävän puhtaana ja kirk‐
kaana.
Isä oli myös hauska seu‐
ranpitäjä. Parhaat hetket
syntyivät niin ohikulkijoiden
kuin oman väenkin poike‐
tessa keittiön pöydän ääreen
kokoontuneina. Monta haus‐
kaa siinä koimme isän tari‐
noita kuunnellen tai vaikka
päivän politiikasta keskus‐
tellen.
Lasten ja lastenlasten vie‐

railuista isä oli aina mielis‐
sään.
Isä, sinä lähdit ja me
jäimme. Rakkautesi riittää
loppuelämämme ajaksi.
Vaikka taivas on harmaa,
sen takana tanssii aurinko, et
sinä katoa.
Vilja tekee tähkän ja jyvä
tippuu maahan. Mustasta
mullasta kasvaa verso kohti
taivasta.
Jyvä kuolee, alkaa uusi
elämä.
Kiitollisena isää muisteli
esikoinen Seija
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Syksyisiä mietteitä
Katriina Laiho, diakoni ja lastenohjaaja
Taas on aika jättää taakse
mennyt kevät ja kesä. Läm‐
pö ja aurinko ovat korvautu‐
neet sateilla ja tuulella.
Lämpötila on laskenut, eikä
mieli välttämättä enää ole
niin keveä. Mikään ei ole
kuukausiin ollut normaalia
ja meidän kaikkien on pitä‐
nyt opetella uutta arkea.
Monesta niin sanotusta
epänormaalista asiasta onkin
yllättäen tullut normaalia.
Itse kunkin on pitänyt ope‐
tella uusia taitoja. Yhtäkkiä
puhelimen tärkeys kirkastui
eri tavalla, kun fyysinen
kontakti piti korvata sillä –
ainakin osittain. Todennä‐
köisesti myös läheisten ih‐
misten merkityksen oivalsi
eri tavalla.
Voi myös olla, että ru‐
koukselle ja Jumalan puo‐
leen kääntymiselle tuli aivan
uusi merkitys, sillä kristityn
vaellus ei ole ikinä ohi. Se
alkaa syntymästä ja päättyy
vasta ihmisen kuolemaan.
Tähän väliin mahtuu paljon
elettyä elämää, joista osa on
ollut iloa, mutta osa valitet‐
tavasti myös surua. Kaikki
ne hetket ovat kuitenkin
kerryttäneet kokemuksia ja
totisesti antaneet Pyhälle
Hengelle töitä!
Nyt on kuitenkin aika

kääntää katse tulevaisuuteen
ja yhdessä kirkkokunnasta
huolimatta rukoilla kaikille
ihmisille uskoa, ykseyttä,
voimia, rohkeutta, rauhaa ja
rakkautta. Nyt on se aika,
jolloin kaikki erimielisyydet
pitää unohtaa ja korvata ne
yhteisellä köydellä, joka toi‐
vottavasti estää tai ainakin
lieventää mahdollisia tulevia
katastrofeja. Kaiken keskellä
voimme kuitenkin luottaa
siihen, että vaikka kaikki
tuntuisi miten mustalta hy‐
vänsä, Jumalan valo loistaa
kirkkaana.
Kunhan syksy etenee ja
illat pimenevät, monet meis‐
tä ottavat esille kynttilät. Se
symboloi rukousta ja sille
meidän on helppo raivata
elämässämme tilaa, koska se
ei ole sidottu aikaan tai
paikkaan. Meillä kaikilla on
varmasti aikaa ainakin huo‐
kaista, sillä se on maailman
lyhin rukous.
Itselleni tämä tuleva syk‐
sy on toinen Ypäjällä. Vuo‐
denkierto jäi kesken ikävällä
tavalla ja keväästä tuli toti‐
sesti erilainen kuin kukaan
oli suunnitellut. No, elämä
on oppimista varten, joten
toivottavasti ensi keväänä
voin jo sanoa, että olen elä‐
nyt läpi koko vuoden kaik‐

kine tapahtumineen.
Kaikesta huolimatta olen
kuitenkin kiitollinen jokai‐
sesta hetkestä, jonka olen
saanut täällä elää ja olla. Sii‐
tä kuuluu suuri kiitos niin
entisille kuin nykyisille kol‐
legoille, jotka ovat minua
opastaneet ja jaksaneet
kuunnella ja ohjata eteen‐
päin vaikeina hetkinä. Suu‐
ren kiitoksen haluan kuiten‐
kin sanoa tai oikeastaan
kirjoittaa myös teille ypäjä‐
läisille, jotka olette ottaneet
minut vastaan omana itsenä‐
ni sekä auttaneet ja tukeneet.
Kiitän todella Jumalaa siitä,
että olen nyt juuri tässä pai‐
kassa näiden ihmisten kes‐
kellä. Tämä on nyt minun
paikkani, jonne olen kotini
ja elämäni rakentanut.
Syksy on tuonut elämääni
myös melko suuria muutok‐
sia. Kaksi rakasta ammattia‐
ni elävät nyt rinnakkain ja
lomittain haastaen ja tukien
toisiaan. Tätä kirjoittaessani
olen elänyt kaksoisviranhal‐
tijan elämää jonkin aikaa ja
etsinyt tasapainoa ja uutta
tapaa toimia. Helpommaksi
työni ei ole muuttunut, vaan
uudenlaisia haasteita tulee
eteen vähän väliä. Nautin
kuitenkin jokaisesta hetkestä
niin lapsi kuin diakonia‐

työnkin puolella.
Koen, että olen saanut
suuren kunnian välittää
eteenpäin Jumalan rakkautta
seuraavalle sukupolvelle ja
hartauksien ja saarnojen
kautta antaa uusia näkökul‐
mia myös aikuisille. Pienet
lapsoset haastavat itsenikin
ajattelemaan asioita uuden
näkökulman kautta ja siitä
ammennan paljon myös toi‐
seen ammattiini. Jokainen
miksikysymys lasten suusta
kuultuna on yhtä tärkeä kuin
aikuistenkin. Uskallan väit‐
tää, että meidän kaikkien tu‐
lisi toisinaan miettiä asioita
lasten näkökulmasta, koska
silloin moni asia avautuisi
aivan eri tavalla. Raamatun
kertomusten sanoma kaikes‐
sa yksinkertaisuudessaan
voisi tuoda jopa muutoksia
ajatusmaailmaamme.
”Syttyy kynttilä, istumme
nyt hiljaa, Jeesus luonamme,
valon tuojamme. Loistaa
kynttilä, istumme nyt hiljaa.
Jeesus kuuntelee, kuinka ru‐
koilen.” Tätä laulua laulan
päiväkerhossa aloittaessani
hartaushetken ja se jääkööt
evääksi ihan jokaiselle.

Pro Musiikkiteatteri varainkeruukampanja
Ypäjän Musiikkiteatteri ry julkistaa varainkeruukampanjan, jonka avulla pyritään turvaamaan teatterin toiminnan jatkuvuus.
Poliisihallitus on myöntänyt yhdistykselle rahankeräysluvan rock‐musikaali Vuonna 85 tuotantokuluihin. Yhdistyksen talou‐
dellinen tilanne on ollut jo valmiiksi huolestuttavassa tilassa, ja kun kesälle 2020 aiottu Vuonna 85 jouduttiin siirtämään ko‐
ronapandemian vuoksi vuoteen 2021, tilanne synkkeni entisestään.
”Keräyksessä saadut varat tullaan käyttämään kokonaisuudessaan Vuonna 85:n tuotantokuluihin. Esimerkiksi ammattilais‐
ten palkkaaminen teoksen ohjaukseen ja musiikin johtoon on suuri kuluerä, mutta keskeinen kulmakivi toiminnassamme,
jotta Ypäjällä voidaan jatkossakin toteuttaa korkealaatuista musiikkiteatteria”, yhdistyksen puheenjohtaja Milla Malin sel‐
ventää.
Ypäjän Musiikkiteatteri ry:n toiminta on ollut monen ikäisille harrastajille toinen koti jo 35 vuoden ajan. Se on tarjonnut hie‐
non harrastusmahdollisuuden, kyvyn kehittyä ja olla osana ryhmää. Sitoutuneiden harrastajien ja ammattilaisten työn tu‐
loksena Ypäjän Musiikkiteatteri on pystynyt tarjoamaan laadukasta ja korkeatasoista musiikkiteatteria niin paikallisen kuin
kauempaakin tulevan yleisön iloksi ollen näin keskeinen osa seudullista matkailutarjontaa.
Pro Musiikkiteatteri ‐kampanjaan voi osallistua lahjoittamalla vapaavalintaisen summan teatterin pankkitilille. Ypäjän
Musiikkiteatteri ry. tulee julkaisemaan lahjoittaneiden nimet teatterialueelle sijoitettavassa taulussa. Tarkemmat tiedot
kampanjasta ja teatterin tukemisesta löytyvät yhdistyksen nettisivuilta, www.ypajanmusiikkiteatteri.ﬁ.
Avustustilin numero Osuuspankissa on: FI42 5539 0220 0343 41. Lupa: RA/2020/821
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Eksyssuo, pala erämaata Ypäjällä
Leevi Ahonen
Eksyssuo, ypäjäläistä
maisemaa. Kuva: Selma
Mäkitalo

Soiden ja harjun värittämä
neljän kunnan rajapyykki.
Grafiikka: Leevi Ahonen.
Pohjakartat: Google,
Maanmittauslaitos.

E

ksyssuota katsellessa
viereiseltä harjualu‐
eelta, ei uskoisi että näkö‐
kenttään piirtyvä maisema
on keskellä VarsinaisSuo‐
men ja KantaHämeen sa‐
vialueita. Neljän kunnan ta‐
kamailla sijaitseva suo on
harvinainen maisemassa, jo‐
ta halkoavat avarat pellot ja
metsäsaarekkeet. Suon arvo
on ymmärretty, sillä se kuu‐
luu Euroopan unionin Natu‐
ra 2000 verkostoon, joka
suojelee arvokkaita ja moni‐
muotoisia luontokohteita.
Myös viereinen Huhmassuo
kuuluu saman suojeluver‐
koston piiriin.
Olli Suomisen vuonna
1989 tehdyssä selvityksessä
käy ilmi, että suo kuuluu
EteläSuomalaisiin keidas‐
soihin ja sen yleisin suo‐
tyyppi on keskiosissa lyhyt‐
korsineva joka reunoilla
vaihettuu rahkanevaksi sekä
rahkarämeeksi. Ypäjän puo‐
leisella lohkolla niukkara‐
vinteista kuljunevaa on ylei‐
sesti.
Yleisimpiä kasveja on
rahkasammalen ohella tu‐
pasvilla, jonka siemenkarvat
värjäävät maiseman val‐
keaksi toukokesäkuussa.
Suon turvekerrokset ovat
neljä metriä paksut, mikä
tarkoittaa sitä että suolla on
ikää arviolta 30004000
vuotta, sillä turvettä kertyy
noin millimetrin vuosivauh‐
tia. Suomen paksuimmat
turvepatjat ovat läheisellä

Tammelan Torronsuolla:
12,3 metriä.
Kuljeskellessa alueella,
yli lentävät korpit keskuste‐
levat oudosti äänähdellen.
Se vain vahvistaa erämaista
tunnelmaa ja vie mielen jon‐
nekkin Kainuuseen tai Poh‐
joisKarjalaan.
Voin kuvitella karhun
suolle herkuttelemaan la‐
koilla ja muilla marjoilla.
Lakkaa muuten suolla kas‐
vaa, joskin kaikki oli jo poi‐
mittu.
Karhua tuskin suolle il‐
mestyy, mutta toisen Suo‐
messa elävän suurpedon, il‐
veksen voi hyvällä tuurilla
nähdä. Ilves on kylläkin niin
arka eläin, että todennäköi‐
sempää on varmaankin voit‐
taa se kuuluisa lottovoitto tai
vähintään raaputusarvan
päävoitto.
Alueella on myös toinen,
näissä maisemissa suhteelli‐
sen harvinainen muodostu‐
ma, harju. Hieman ympäris‐
töään
korkeammalle
kohoava Soukanselänharju
on muinaisen, 11 000 vuotta
sitten virranneen jäätikkö‐
joen kasaamaa maaainesta,
mikä on syntynyt kun sula‐
misvedet ovat virranneet
jäätikön alle kerrostaen sin‐
ne hiekkaa ja soraa. Ypäjä‐
läisille tuttu uimapaikka,
Piilikangas sijaitsee harjun
päässä, kartassa alaoikealla.
Uimapaikan ja viereisellä
maanoton alueella on erityi‐
sen hienoa hiekkaa, mikä on

kerrostunut sulavan jäätikön
reunassa. Tälläistä harjun
yhteydessä olevaa leveäm‐
pää harjualuetta kutsutaan
jäätikköjokisuistoksi eli del‐
taksi. Soukanselän deltasta
ei toki nykyään ole hirveästi
jäljellä, sillä sen hiekkaa on
hyödynnetty rakennuskäyt‐
töön.
Olen itse viettänyt lap‐
suuteni ja varhaisnuoruuteni
Ypäjällä ja luullut tietäväni
mitä sen maisemat kätkevät
sisällensä. Tätä taustaa vas‐
ten, oli pienoinen ihmetys
”löytää” aava suo. Uskallan
väittää, että monikaan ypä‐
jäläinen luontoretkeilijä ei
ole käynyt kyseisellä suo
alueella, mikä on kuin vie‐
reinen Torronsuo pienois‐
koossa.

Suota ei ole katettu pit‐
kospuilla, joten kulkeminen
alueella voi olla haastavaa.
Kumisaappaita ei kannata
unohtaa. Kartoissa Eksys‐
suon nimen tilalla on nyky‐
ään Öksyssuo. Eksyssuo ni‐
mi olisi osuvampi, sillä
vuonna 1897 alueelle eksyi
kaksi lasta. Molemmat löy‐
tyivät kuolleena suomättääl‐
tä, suon eteläreunasta.
Tuulen humina hiljaisuu‐
dessa, suon synkkä historia
ja korppien kraakunta luo
hieman jännittävän tunnel‐
man. Suo on ollut siinä vuo‐
situhansia, kauan ennen
Ypäjää ja ypäjäläisiä. Mitä‐
köhän salaisuuksia se kätkee
sisällensä?
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Väinö Lindfors on poissa
T
eräsvaari,
Väinö
Lindfors, siunattiin
Ypäjän kirkossa 29.8.2020.
Siunauksen toimitti Vesa
Parikka. Musiikista vastasi
Tapio Laurila yhdessä Väi‐
nön tyttären pojan, trumpe‐
tisti, Tommi Kolusen kans‐
sa. Alkusoittona kuulimme
Ave Marian. Seuraavaksi
veisasimme virren 577. Vä‐
littömästi siunauspuheen
jälkeen Tapio Laurila lauloi
osan Veteraanin iltahuudos‐
ta. Päätösvirtenä oli virsi
584. Loppusoittona kuulim‐
me Jean Sibeliuksen Finlan‐
dian.
Lippuvartiossa oli Suo‐
men lippu, Sotaveteraanien
sekä Sotainvalidien liput,
jotka osoittivat kunnioitusta
Ypäjän viimeiselle sotavete‐
raanille. Lippuja kantoivat
Ari Väisänen sekä Tuomas
ja Markus Siren. Perintei‐
seeen ypäjäläiseen tapaan
hautaan arkun päälle lasket‐
tiin havuseppele Isänmaan
sinivalkoisin
tunnuksin.
Seppeleen laskijoina toimi
Matti Alanen ja Keijo Lep‐
pänen. Saattosanat lausui
Harri Juva. Tilaisuus muis‐
tutti selkeydellään ja pelkis‐
tyksillään hyvin paljon val‐
tiollisia hautajaisia.
Muistopuheeni
294 Päivää sitten, Isän‐
päivänä 10.11. olimme tässä
samassa tilassa, Ypäjän srk
kodilla, Väinövaarin kun‐
nioitettua ja erikoista 100
vuotispäivää juhlimassa.
Harva meistä elää 100vuo‐
tiaaksi, tai pääsee yleensä
100vuotisjuhliin mukaan.
Nautimme niistä juhlista,
niissä oli hyvä olla mukana.
Silloin Väinövaari istui
täällä kanssamme, nojatuo‐
lissa, tuossa pöydän ääressä
ja seurasi hyvillä mielin juh‐
lan kulkua.
Ennen tätä juhlaa. Sun‐
nuntaina 8. päivä syyskuuta
karkasin Ypäjän seurakun‐
nan diakonian viran lähtöse‐
remonioistani Väinövaarin
luokse. Se oli sitten siellä

kotona viimeinen tapaami‐
semme ja viimeinen starttini
Ypäjältä kohti pohjoista, Vii‐
alaa ja Tamperetta. Siitäkin
on sitten pian vuosi kulunut.
Tytär Päivi oli siinä silloin
läsnä ja sitä hetkeä todista‐
massa. "Vaari" nimi olikin
sopiva nimi Lindforsin Väi‐
nölle.
Sitten Itsenäisyyspäivänä
monet meistä seurasivat sil‐
mä tarkkana TV:stä Linnan
juhlavastaanottoa. Presi‐
denttiparin kättelyitten jäl‐
keen Väinö vaari irrotti ot‐
teensa rollaattorista, kuin
antautumisen merkiksi, nosti
kätensä ylös, ja hänelle ystä‐
välliseen sekä tunnusomai‐
seen tyyliinsä iloisella ole‐
muksellaan muisti meitä
muita ruudun toisella puo‐
lella olevia, niin kuin oli ko‐
tihoidon väelle luvannut.‐
Täällä sitä ollaan!
Päivikin näkyi TV:ssä
tyylikkäänä kättelyjonossa.

Siihen juhlaan Väinön ja
Päivin hovikuskina vanhalla
mersullaan toimi sama Tuo‐
mas Siren, joka oli tänään
reserviläisten lippua kanta‐
massa.
Tänään olemme tässä.
Olemme siunanneet ja saa‐
telleet Väinön maallisen ma‐
jan viimeistä kertaa Ypäjän
kirkossa sen kirkkomaalle
lepäämään. Meillä jokaisella
on omat ainutlaatuiset muis‐
tomme Väinövaarista. Päi‐
villä tyttärenä tarkimmat.
Päivin pojilla, Tommilla ja
Aleksilla läheiset, yhteiset ja
kummallakin omansa. Seu‐
raavalla sukupolvella, Nu‐
pulla, Hilmalla, Niilolla,
Kasperilla ja Seelallakin
täysin omanlaisensa. Vaari
on kyllä Teistä ja Teidän elä‐
mästämme, sekä harrastuk‐
sistanne minullekin jotakin
hyvin hienosäätöisellä ja hil‐
lityllä tavallansa kertonut.
Minun muisteluni liittyy

Väinö Lindfors. Kuva: Tommi Kolunen

viiden vuoden aikaani, syk‐
systä 2014 viime vuoden
syksyyn 2019, jolloin olin
työpestissä Ypäjän aitausten
sisällä. Senkin jälkeen on
Päivi pitänyt minua ajan ta‐
salla. Olisin vieläkin halun‐
nut tätä keskustelevaa Väi‐
növaaria tavata, "mutta
maailma sitten erotti pois
meidät toisistaan."
Muistan, kun ensimmäis‐
tä kertaa kurvasin Väinö
vaarin kotipihaan, niin mi‐
nua tietysti uusi paikka hie‐
man jännitti ja sekin, mikä
siellä sitten olisi vastaanotto,
eipä olisi tarvinnut, siitä se
sitten alkoi.
Ne kerrat kuin kävin oli‐
vat aina iloisia ja mukavia
yhteisiä hetkiämme keittiön
pöydän ääressä. Sain kuulla
elämästä, Väinön elämänta‐
voista, rakentamisista, voi‐
misteluista ja traktorin
moottorin korjaamisista,
pelto ja metsätöistä, met‐
sästyksistä, raskaista sota‐
muistoista, urheilusuorituk‐
sista, sekä niihin liittyvistä
voitoista ja tappioista sekä
paljosta muusta. 100 vuotta
on vaikea mahduttaa yhteen
muistokirjoitukseen.
Sotaaika oli varmasti ko‐
ko hänen olemustaan syvästi
ja kovasti kaikilla sen tasoil‐
lansa koetellut. Sitä on vai‐
kea tämän ajan ihmisen ym‐
märtää.
Ihan
kaikkea
kokemaansa hän ei ihan ää‐
neen sanonutkaan, loppu oli
vain arvattavissa.
Puolisonsa Eilan sairau‐
desta ja hänen kotona hoita‐
misestaan viimeiseen asti
myös Väinö usein puhui.
Väinö seurasi aikaansa. Sa‐
nomalehdet olivat hänen sil‐
miensä alla, kerran katse‐
limme
myös
joitakin
arvokisoja TV:sta yhdessä
ollen.
Joskus kesällä pihassa
olevalle saunan hirsiterassil‐
le Väinövaari oli piilottau‐
tunut, ja sinne minäkin me‐
nin
hänen
kanssaan
istumaan ja kesän kauneutta
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ihmettelemään. Usein kun
olin pois lähdössä Väinö
muistutti minua, mene pi‐
hasta varovasti tielle, ihan
tien oikeata reunaa. Joskus
tuli myös käsky: "Likka pe‐
se autos!"
Muitakin ohjeita tuli,
joista oli syytä ottaa opik‐
sensa. Väinövaarin luota
lähdin kuitenkin aina virkis‐
tyneellä ja iloisella mielellä
lähdin muita haasteitani
kohti.
Vielä aivan hiljattain, pari
vuotta sitten, eli toissa kesä‐
nä, Väinövaari suunnitteli
sähkömopon ostamista, jolla
olisi voinut käydä naapu‐
reissa ja kyläreissuillansa.
Se jäi kuitenkin hankkimat‐
ta. Voisipa sanoa, että hän
oli siinäkin suhteessa todel‐
linen "googlevaari," joka
seurasi aikaansa.
Hän oli sosiaalinen per‐
soona, joka kaipasi ystä‐
vyyttä, läheisyyttä, tavallista
ja normaalia kanssakäymis‐
tä. Silloin kun kävin, tunsin
todella olevani aina lämpi‐
mästi tervetullut, puristusote
oli tosi voimakas, niin että
siinä varmasti pysyi. Väinö
oli myös vieraanvarainen,
kahvia, porilaista Karhu‐
limppua sekä Humppilan
palvia oli usein saatavilla.
Vuosittaiset Väinön syn‐
tymäpäiväjuhlat olivat aina
perinteisesti
ohjelmassa
10.11. Niitä pidettiin aina
tuossa tien toisella puolella
olevassa upeassa ja kotoi‐
sessa Veteraanituvassa, jotka
Lasse Paljakka ja Kaarina
Heinänen uskollisesti, hie‐
nosti ja viimeisen päälle jär‐
jesti. Väinövaarin paikka
oli aina kunniapaikalla, pöy‐
dän päässä. Niihin juhliin
kutsutuksi ja sain olla niissä
ainutlaatuisissa hetkissä mu‐
kana.
Sitten siirryn toisiin mai‐
semiin. Tällä viikolla kävin
Sääksmäen Visavuoressa pi‐
lapiirtajä ja taiteilijaprofes‐
sori Kari Suomalaisen 100
vuotisnäyttelyssä. Kirjoitin
siltä mäeltä muistiini seu‐
raavan lauseen: "Aikajana
kulkee meidän ylitsemme."
Aika kulkee nopeasti ylit‐

semme, vaikka se olisikin
100 vuotta, niin kuin Väinö
vaarilla oli.
Kari Suomalainen eli 79
vuotta. Molemmat sodan
käyneitä miehiä. Ymmär‐
rämme heidän kättensä jäl‐
kiä ja toimintojaan paremm‐
min, kun olemme seuranneet
heitä molempia tässä histo‐
rian kulussa. Aika ei pysäh‐
dy. Mitä enemän vuosia ku‐
luu sitä nopeammin aika
rientää ja kiitää ohitsemme.
Toinen lause osui silmiini
viime viikolla tamperelai‐
sessa uimahallissa. Ystäväl‐
lisellä kamerunilaisella nai‐
sella oli kassin sivussa
teksti, joka kuului seuraa‐
vasti: "Hyvät teot näkyvät."
Totesimme yhdessä ja yh‐
teen ääneen, niin näkyvät.
Totta sekin! Väinön elämäs‐
sä ne tulivat esille hänen
töissään ja hyvissä teois‐
saan. Hän oli tekijä ja moni‐
puolinen suunnittelija, ra‐
kentaja ja muurari. Siunaus
oli siinä, mutta elämänonni
täytyi itse rakentaa.
Muistamme myös, että
Väinö oli myös eläinrakas.
Hänellä oli elämänsä varrel‐
la ainakin pari koiraakin, ni‐
miltänsä Kaiju ja Peni.
2. päivä elokuuta, pyhä‐
päivänä, Väinön elämä tässä
ajassa oli päättynyt, niin
kuin Päivi minulle 5. päivä
elokuuta ilmoitti. Väinö
vaarilla ei ole enää tuskaa,
kipuja, ei kiusaamista, eikä
mitään kärsimystä. Muistoti‐
laisuudessa Hilma Kolunen
soitti flyygillä tutun vanhan
laulun: "Täällä Pohjan täh‐
den alla."
Kaikkina aikoina on ih‐
misiä askarruttanut kysy‐
mys: Mitä tulee elämän jäl‐
keen. Olen lukenut siitä
hyvän ystäväni äidin, Liisa
Suhosen jäämistöstä löyty‐
neestä hartauspuheesta. Mi‐
ten eräs kristitty lääkäri sel‐
vitti asiaa potilaalleen.
Potilas sanoi tuskaisena
"Tohtori minä pelkään kuo‐
lemaa! Mikä minua odottaa‐
kaan toisella puolella kuole‐
man jälkeen?"
Harvaan ja vakaasti toh‐
tori vastasi: "Siitä en tiedä

paljoakaan!" Mutta tehän
olette kristitty." Ettekö te
tiedä mikä odottaa ihmistä
kuoleman jälkeen!?" Ettekö
te tiedä mikä odottaa ihmistä
kuoleman jälkeen?" sanoi
potilas vielä tuskaisempana.
Lääkäri ei vastannut,
vaan meni ovelle ja avasi
sen. Pian juoksi huoneeseen
koira ja hypähti häntä vas‐
taan osoittaen suurta iloa.
Silloin kääntyi tohtori poti‐
laan puoleen ja sanoi: "Kat‐
sokaa tuota koiraa! Se ei ole
koskaan aikaisemmin käy‐
nyt tässä huoneessa. Se ei
tunne mitään täällä. Se ei
tiennyt tästä huoneesta mi‐
tään, vain sen, että sen isäntä
oli oven toisella puolen.
 Niin minäkin tiedän var‐
sin vähän, mikä meitä odot‐
taa kuoleman jälkeen. Mutta
yhden asian tiedän: Minun
Herrani ja Mestarini seisoo
oven toisella puolella. Se
riittää minulle. Ja kun ovi
avataan, saan mennä sisään,
mennä pelotta, kiittäen ja
iloiten."
Emme mekään ymmärrä
ylösnousemusta, mutta mei‐
dän ei tarvitsekaan. Riittä‐
köön meillekin se tietoisuus,
että kuoleman tuolla puolen
hallitsee Jeesus, kuoleman
voittaja. Me saamme elää
hänen kanssaan, me saamme
nukkua pois hänen kanssaan
ja iäisyydessä olla hänen
luonansa. Hän vakuuttaa
meille kuten oman aikansa
kyselijöille."Minä olen ylös‐
nousemus ja elämä, joka us‐
koo minuun, elää vaikka oli‐
si kuollut, sanoo Jeesus." ja
"Minä tiedän lunastajani
elävän ja viimeisenä hän on
seisova multien päällä. (Job:
19:2527.)
Rakas Vapahtajamme.
Auta meitä laskemaan päi‐
vämme oikein, että saisim‐
me viisaan sydämen. Auta
meitä elämään Sinun kans‐
sasi niin että kerran saamme
iankaikkisen elämän. Amen.
Terhi HakalaVappula, eli
Likka tai Tuisku, joiksi Väi‐
növaari minua usein puhut‐
teli

Puun istutus –
katse tulevaisuu
teen
Eläkeliiton haasteeseen
puun istutukseen, ainoana
alueemme yhdistyksenä
vastasi Ypäjän yhdistys.
Näin ollen otimme yhtey‐
den Ypäjän kunnan tekni‐
seen johtajaan Jouko
Käköseen ja tiedustelim‐
me häneltä, mistä löytyisi
sopiva alue mihin puita
voisi istuttaa. Alueeksi
löytyi Honkalan alue Ypä‐
jänkyläntien varrelta.
Ketkä olisivat sopivia is‐
tuttamaan lahjoituksena
saadut puun taimet. Mi‐
käs sen parempi kuin "tu‐
levaisuuden toivot" eli
läheisen Perttulan koulun
oppilaat. Olimme yhtey‐
dessä koululle ja näin ol‐
len opettajat saivat tähän
tehtävään oppilaita.
Maanantaina syyskuun 21
päivänä koulun oppilaat
opettajineen sekä muuta‐
ma henkilö eläkeliiton
Ypäjän yhdistyksestä näh‐
dään Honkalan alueella
puiden istutuksessa.
Nykyisin useita metsä‐
alueita raivataan melko
puhtaaksi. Me teemme
päin vastoin. Istutamme
tyhjää peltoaluetta viher‐
tävän metsän alueeksi.
Kiitämme tässä vaiheessa
taimien lahjoittajia, Pert‐
tulan koulun oppilaita ja
opettajia sekä Ypäjän kun‐
taa myötämielisestä suh‐
tautumisesta puun istutus
haasteeseen. Ehkäpä seu‐
raavassa lehden numeros‐
sa näimme kuvia ja tekstiä
istutuspäivästä.
Keijo Leppänen EL:n Ypäjän
yhdistys

10

7/2020

Liikuntaa syksyyn!
N
imeni on Juhamatti Jokinen.
Toimin Ypäjän kunnassa lii‐
kunnanohjaajana ja yhtenäiskoulussa
liikunnan opettajana, ja toimenkuvaani
kuuluu myös liikuntasihteerin työt.
Olen forssalaislähtöinen, mutta asun
nykyisin Tampereella. Perheeseeni
kuuluu vaimo, 3 ja 4vuotiaat lapset ja
koira.
Olen aikaisemmin toiminut yrittäjä‐
nä liikuntaalalla sekä yrittäjänä raken‐
nus ja kiinteistöalalla. Aikaisempaan
ammattiin liittyvä koulutustaustani
koostuu yrittäjän ammattitutkinnosta
sekä isännöinti ja turvallisuuspuolelta.
Liikuntaalalta olen suorittanut liikun‐
nan ammattitutkinnon ja olen urheiluo‐
pistojen personal trainer.
Tällä hetkellä opiskelen työn ohessa
liikunnan ja vapaaajan amktutkinnon
koulutusohjelmassa. Sisällytän opinto‐
ja työtehtäviini ja haluan olla koko
ajan parempi työssäni.
Omiin harrastuksiini kuuluu kaiken‐
lainen kuntourheilu, mm. juoksu, uinti
sekä kamppailulajit. Koripalloa olisi
kiva käydä pelaamassa jos vain aika
riittäisi. Omat lapseni kulkevat paljon
mukanani omissa treeneissäni ja minä
heidän harrastuksessaan koripallossa.
He harrastavat myös tanssia, mutta
tanssitunneille eivät vanhemmat saa
tulla mukaan.
Vapaaajalla tykkään grillata, katsoa
hyviä sarjoja ja ottaa muutenkin ren‐
nosti sekä puuhastella lasten kanssa
puistossa ja liikkua luonnossa.
Minua voi lähestyä sähköpostilla tai
puhelimitse kaikissa kunnan liikunta
asioissa ja minulle onkin tärkeää, että

jokainen pääsee liikkumaan mahdolli‐
simman edullisesti ja helposti.
Liikuntaneuvonta
Liikuntaneuvonta on maksuton pal‐
velu, joka on tarkoitettu kaikille ypäjä‐
läisille.
Liikuntaneuvonta on yksilöön koh‐
distuvaa terveyden edistämistä. Se on
tarkoitettu erityisesti terveytensä ja hy‐
vinvointinsa kannalta riittämättömästi
liikkuville. Liikuntaneuvonnan tavoit‐
teena on, että asiakas motivoituu liik‐
kumaan itselleen mieluisalla tavalla,
omaa terveyttään ja hyvinvointiaan
edistäen.
Liikuntaneuvonnassa otetaan huo‐
mioon jokaisen yksilölliset tarpeet.
Sieltä saa tietoa liikuntamahdollisuuk‐
sista ja ohjausryhmistä. Lisäksi etsim‐
me ja kokeilemme yhdessä asiakkaalle
soveltuvia liikuntamuotoja. Liikunta‐
neuvonnassa huomioidaan asiakkaan
elämäntilanne, lähtötilanne, resurssit ja
tavoitteet. Neuvonnassa otetaan huo‐
mioon myös ravinto ja uni.
Liikuntaneuvonta on asiakaslähtöis‐
tä ja se voi sisältää tarvittaessa useam‐
pia tapaamisia. Liikuntaneuvonta on
osa kunnan sekä muiden terveyden‐
huollon ja liikuntaalan toimijoiden
palveluketjua.
Liikuntaneuvontaa tarvitaan, koska
yli 70% ihmisistä liikkuu terveytensä
kannalta liian vähän. Yhä useammalla
suuri osa päivästä kuluu istuen. Liian
vähäinen liikkuminen ja pitkäkestoinen
istuminen lisäävät terveysriskejä, ja lii‐
kunnalla näitä terveysriskejä voidaan
pienentää merkittävästi.

Syksyn liikuntatarjonta
Ypäjällä
• Ypäjän kunnan työikäisten lii‐
kuntaryhmä alkaa syksyllä. Ryhmäs‐
sä on erilaisia liikuntamuotoja. Myös
senioreille on syksyllä suunniteltu al‐
kavaksi omaa liikuntaryhmää. Lii‐
kuntaryhmistä tiedotetaan erikseen.
• Kunnan liikuntapalvelut suunnit‐
telee yhteistyössä yhtenäiskoulun
Liikkuva koulu tiimin kanssa perus‐
opetuksen järjestämää liikunnallista
kerhotoimintaa.
• Kerhotoiminnassa on syksyllä
tarkoitus aloittaa liikuntakerhoja
koululaisille, ja toiminnan on tarkoi‐
tus alkaa piakkoin.
• Jokiläänin kansalaisopisto järjes‐
tää tenavasirkusta perheen pienim‐
mille 17.9. alkaen.
• Urheiluseura Ypäjän yllätys tar‐
joaa monenlaisia liikuntamuotoja,
kannattaa tutustua tarjontaan heidän
nettisivuillaan.
• Erityisryhmien liikuntaryhmät
toimivat tällä hetkellä Forssassa,
mutta tulevaisuudessa, mikäli resurs‐
sit sallivat, voisi joitakin ryhmiä saa‐
da myös Ypäjän alueelle.

Toiminnallinen treenipaikka

Y

päjällä Pertunkaaren urheilu‐
kentällä on tekeillä toiminnal‐
linen treenipaikka. Olemme suunni‐
telleet ja toteuttaneet sitä yhdessä
kenttämestari Kari Vahaniityn kanssa.
Kuntoilupaikalle tulee mm. trakto‐
rinrenkaita, voimaleka, rengasrata,
nostotukkeja, vastuskelkka, hyppy‐
boxi, voimaköydet ja hiekkasäkkejä.
Lisäksi sinne voi lainata välineitä, ku‐
ten esimerkiksi kahvakuulia, levypai‐
noja ja kuntopalloja.
Kuntoilupaikka on tehty osittain
talkootyönä ja muutamia tarvikkeita
on sinne tilattu ulkopuoliselta taholta.
Kuntoilupaikka on tehty kaikille ypä‐
jäläisille.

Toiminnallinen harjoittelu kehittää
lihaskuntoa, koordinaatiota, liikku‐
vuutta ja kestävyyttä samanaikaisesti.
Kuntoilupaikan välineet ovat help‐
pokäyttöisiä. Säkkejä ja tukkeja on eri
painoisia. Osan välineistä joudumme
pitämään lukkojen takana turvalli‐
suussyistä, mutta paikalla voi treenata
hyvin ilman kyseisiä välineitäkin. Vä‐
lineet saa lainata tällä hetkellä käyt‐
töönsä vapaaaikatoimistolta tai kir‐
jastolta.
Kuntoilupaikalla kannattaa tehdä
kiertoharjoittelua ja mahdollisesti yh‐
distää treeniin viereiset maastoreitit,
joissa voi tehdä juoksuharjoittelua.
Myös metsäreitin varressa olevia

uusittuja kuntoilulaitteita kannattaa
hyödyntää. Kuntoilupaikan liikkeissä
vain mielikuvitus on rajana, ja netistä
löytää hyviä vinkkejä harjoitteluun.
Viime talven ja koronakevään
juoksin itse lasten kanssa eri pituisia
lenkkejä niin, että he istuivat rattaissa
ja pysähdyimme kotini lähellä oleval‐
le kuntoilupaikalle treenaamaan ja ta‐
kaisin tullessa menimme sitten leikki‐
puistoon leikkimään. Kuntoilupaikalla
voi treenata ainakin lumien tuloon as‐
ti.
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Yhdistystoiminta
Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Ypäjän Maamiesseura ry

8.9. klo 11.00 Hallituksen kokous Veteraanitupa
8.9. klo 13.00 Kuukausitapaaminen Veteraanitupa, Pekka
Moisander kertoo Karjalaseurasta
15.9. klo 13.00 Lukupiiri Veteraanitupa
21.9. klo 9.30 Metsänistutushaaste Honkalan alueelle
25.9 klo 13.00 Tarinatupa Veteraanitupa
13.10 klo 11.00 Hallituksen kokous Veteraanitupa
13.10 klo 13.00 Kuukausitapaaminen Veteraanitupa, Lähita‐
piolasta edustaja paikalla
20.10 klo 13.00 Lukupiiri Veteraanitupa
23.10 Piirin 45 v juhla Lehmiranta
30.10 klo 13.00 Tarinatupa Veteraanitupa

Vuosikokous torstaina 8.10.2020 klo 18.00 Ypäjänkylän Seu‐
raintalolla. Käsitellään sääntöjen vuosikokoukselle määrää‐
mät asiat. Johtokunta. Huom! Johtokunta kokoontuu he
vuosikokouksen jälkeen.

Hyrsynseudun kyläyhdistys

Senioripäivä 27.8.2020

Tervetuloa vuosikokoukseen (yhdiste y kevät‐ ja syyskokous)
la 3.10.2020 klo 15.30 alkaen Veteraanituvalla. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Yhdistyksen hallitus.

JHL Ypäjän osasto nro 729
Syyskokous keskiviikkona 14.10.2020 klo 18.00 Veteraanitu‐
valla. Sääntöjen määräämät ja muut mahdolliset asiat. Terve‐
tuloa! Hallitus

Kuusjoenkulman kyläyhdistys
Su 27.9.2020 klo 11.30 Vuosikokous
Avantosauna alkaa, jos lanne sen sallii, ensimmäinen kerta
su 1.11.2020 klo 15‐18

SPR Ypäjän osasto
Kevätkokous maanantaina 28.9.2020 kello 19.00 Veteraanitu‐
valla, sääntömääräiset asiat. Tervetuloa! Hallitus
Kaikille ypäjäläisille avoimet Haavin aamukahvit jatkuvat
tu uun tapaan. Tervetuloa keskiviikkoisin ja torstaisin Nuori‐
so la Haaviin (Varsanojan e 8) kello 9‐11.30. Muistamme
turvavälit ja käsihygienian! Uusi seniorikaveri Mervi on
aloi anut syyskuun alussa, tava avissa myös Haavin aamuis‐
sa. Mervin puhelinnumero sama vanha 050 576 3040. Lisä‐
etoja puh. 050 363 0508/Satu Leppälah tai 050 370 6867/
Eeva Mikkola.

Ypäjän Eteläinen Maamiesseura ry
Vuosikokous Piilikankaalla 16.10. klo 19.00. Käsitellään sään‐
töjen mukaiset asiat. Kokouksen jälkeen uu set maataloustu‐
kipoli ikasta
sekä
vinkkejä
tulevan
satokauden
viljelysuunnitelmaan ProAgrian asiantun jan kertomana.
Myös sauna on lämpimänä!

Ypäjän Kokoomus
Vuosikokous Loimijoki Golﬁn klubilla sunnuntaina 25.10.2020
klo 17.30. Kahvi klo 18.00, jonka jälkeen laisuus jatkuu kun‐
tavaalitunnelmissa.

Ypäjänkylän maa ja kotitalousnaiset
Torstaina 8.10.2020 klo 18 pidetään Ypäjänkylän Seuraintalol‐
la keväällä peru u kevätkokous ja kahvin jälkeen syyskokous:
Kaikille osallistujille yllätyslahja, kahvitarjoilu. Kokouksessa
käsitellään sääntömääräiset asiat sekä syksyn ja vuoden 2021
toiminnan suunni elua.

Ypäjän SDP
Syyskokous 21.09.2020 klo 18.00 Ypäjän aseman Myllytuvalla.
Tervetuloa

Ypäjän Yllätys
Liikuntavuorot löytyvät Ypäjän Yllätyksen Facebook sivuilta tai
www.ypajanyllatys.ﬁ

Sinikka Suonpää
Perinteeksi jo muodostu‐
nut senioripäivä Annantien
liikekeskuksessa oli jo tuttu
tapahtuma monelle. Tämä
tapahtuma oli tarkoitus pitää
jo keväällä, mutta niin kuin
kaikki tiedämme, keväällä ei
pidetty yhtään mitään ko‐
koontumisia.
Nyt kun saatiin jo pitää
tapahtumia, niin senioripäi‐
västä aloitettiin syksy. Vaik‐
ka onhan kesää vielä jäljellä.
Osallistujia oli paikalla
noin 60 henkilöä. Suuri kii‐
tos kaikille, meillä oli oikein
leppoisa tunnelma.
Musiikkia oli monenlais‐
ta. Vikkelät Viulistit olivat
ihania, kolme pientä poikaa
ja tyttö soittivat viulua to‐
della taitavasti Elina Eirolan
johdolla. Laulusiskoilla oli
mukavia reippaita kesäisiä
lauluja, säestäjänä oli kant‐
tori Kaija Saukkola.
Keijo Leppänen lauloi
kauniin laulun Edelweiss,

säestäjänä Keijolla oli myös
Kaija Saukkola. Anskulla
sekä hänen tyttärellään Kris‐
tiinalla on aivan mahtava
lauluääni, molemmat lauloi‐
vat todella upeasti.
Myös kirkkoherra piipah‐
ti paikalle ja kertoi uusista
koronarajoitteista.
Tottakai juotiin hyvät
kaffeet, Ansku oli leiponut
maukkaat mustikka ja ome‐
napiirakat. Bingon pelaami‐
nen oli mukavaa. Päivä oli
todella lämmin ja aurinkoi‐
nen, joka tietysti myös sai
ihmiset mukavasti liikkeelle.
Käsidesiä oli tarjolla jokai‐
sessa pöydässä sekä mah‐
dollisuus kasvosuojaimiin.
Suuri kiitos Anskulle kai‐
kesta avusta ja järjestelyistä!
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Vanhat konkarit Pertti Lankinen ja Pauli Erkkilä näyttivät nuoremmille mallia, miten päreet ja pärekatto syntyvät.
Harjannostajaispäivänä katolla kiipeilivät Pentti Heikkilä, Jouko Käkönen, Tatu Ujula, Pertti Lankinen, Asko Vainio
ja Sanna Äijälä. Kuvat: Katriina Reijonen

25 000 pärettä ja 30 000 naulaa
Katriina Reijonen

K

otiseutumuseon alu‐
eella sijaitsevan pap‐
pilan paririihen katon uusi‐
misessa on päästy tänä
kesänä pitkälle. Vuonna
1896 rakennetun riihen kat‐
to oli päässyt huonoon kun‐
toon, sillä viimeisimmästä
kattoremontista on jota
kuinkin kolmisenkymmentä
vuotta aikaa.
Suojellun rakennuksen
pärekattoa lähdettiin uusi‐
maan kunnan teknisen joh‐
tajan Jouko Käkösen joh‐
dolla.
– Meinasihan siinä uskoa
loppua, kun vuosi sitten lai‐
toin lehteen ilmoituksen,
kuka haluaisi tulla talkoi‐
siin. Tuli kai kaksi soittoa,
mutta kummatkin soitot oli‐
vat todella tärkeitä, Käkö‐
nen kertoo.
Soitot poikivat tiedon
höylämestari Pauli Erkki‐
lästä ja pärekattoja pikku‐
pojasta asti vasaroineesta
Pertti Lankisesta. Jo ensi‐
metreillä saatiin myös tieto
Poutalan Pertin avuliaisuu‐
desta. Poutala lupasi kuljet‐
taa puut kunnan metsästä
työmaalle ja auttaa höylää‐
misessä.
Harjakaiset elokuussa
Jos kaikki olisi mennyt

niin kuin Käkönen kaavaili,
pärekatto olisi valmistunut
Ypäjän Musiikkiteatterin
viime kesän esityksiin. Oli‐
han katsomokin saanut ko‐
mean katon päälleen, joten
muidenkin puitteiden halut‐
tiin olevan kunnossa.
Näin ei kuitenkaan tapah‐
tunut.
Kattomateriaalina
käytetyt päreet tehtiin jo vii‐
me kesänä, mutta itse asen‐
nus jäi täksi kesäksi. Aika‐
taulun muutosten vuoksi
päreet kuivuivat turhan pit‐
kään, mikä taas aiheutti lisä‐
työtä asennusvaiheessa. Jo‐
ka ikinen 25 000:sta
lappeeseen isketystä pärees‐
tä oli kasteltava ennen nau‐
laamista.
– Kuukauden kun kuivui‐
si, niin se riittäisi, Pauli Erk‐
kilä tuumi pärekaton harjan‐
nostajaisissa 20. elokuuta.
Harjannostajaisten kun‐
niaksi kunta tarjosi talkoo‐
laisille hernesoppaa ja elä‐
vää musiikkia. Aikaisempina
talkoopäivinä vapaaehtoiset
katontekijät oli muonitettu
Palvelukeskuksella.
Rakennusliike Usko Kor‐
pela Oy:n Usko Korpela
ihailee ypäjäläistä talkoo‐
henkeä. Ensiksi valmistu‐
neen lappeen teossa kesti
vain viikon päivät. Korpela

osallistui itsekin talkoisiin
parina päivänä. Se kannattaa
kuulemma mainita ihan
erikseen, rakennusliikkeen
yrittäjä virnistää.
Tällä seudulla harvinai‐
nen ulkoa päin lämmitettävä
paririihi ei saanut ihan ko‐
konaan uutta säänsuojaa
vielä tänä vuonna. Toisen
lappeen teko jäänee ensi ke‐
sään.
– Teemme meidän hom‐
mat eli telineiden siirron,
purkamisen ja ruoteet val‐
miiksi ensi viikolla, Korpela
kertoi harjannostajaisissa.
Toinenkin lape olisi siis
periaatteessa talkoiltavissa,
mutta märällä kelillä katolle
ei sovi turvallisuussyistä
mennä.
– Peitämme katon pres‐
sulla ja aloitamme keväällä
päretyöt joskus huhtitouko‐
kuussa. Jos vain yhtään kiin‐
nostaa, niin kannattaa ottaa
yhteyttä, Käkönen lähettää
terveisiä kuntalaisille.
Perinnerakentamista
parhaimmillaan
Sanna Äijälä tutustui pä‐
rekaton tekoon, sillä kunnan
kanssa sovitut metsänhar‐
vennustyöt siirtyivät myö‐
hemmäksi. Äijälälle työ‐
maan vaihto oli ihan

mielekäs ratkaisu, sillä päre‐
katon teko tuntui opettavai‐
selta.
– Olemme yrittäneet teh‐
dä tätä urakkaluontoisesti
ennen sateiden alkamista,
Äijälä kuvailee.
Vaikka katolla on ollut
turvakaide, aamukasteen
liukastamalla katolla työs‐
kentely on tuntunut aika
ajoin pelottavalta. Vanhojen
konkarien ketterä kiipeily
harjalle ja takaisin on ollut
ällistyttävää katseltavaa.
– Ei nuoret miehet ole
kiinnostuneita talkoista, ei‐
vät tänne ainakaan tulleet,
Pauli Erkkilä arvioi.
Käkönen muistuttaa, että
kolme nuorta miestä kyllä
saatiin talkoisiin houkutel‐
tua, mutta he eivät päässeet
kaikkina päivinä paikalle.
Kotiseutumuseon alueen
katot vaatisivat enemmänkin
uudistusta. On siis todennä‐
köistä, että työ jatkuu jolla‐
kin aikataululla, ja silloin
uudet talkoolaiset ovat taas
enemmän kuin tervetulleita
mukaan yhteiseen voiman‐
näytteeseen. Pärekaton teke‐
minen on perinnerakenta‐
mista parhaillaan.
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Kiertokaveri apuna arjen ympäristö
teoissa
Kiertokaveri on Loimi‐Hämeen Jätehuollon uusi sähköinen
neuvontapalvelu, jonka tarkoituksena on helpottaa jättei‐
den lajittelua ja kierrättämistä. Se toimii verkkoselainpoh‐
jaisesti älypuhelimissa, tableteissa ja tietokoneella. Näin
Kiertokaveri kulkee aina matkassa.
Jätteitä voi hakea sanahaulla yli tuhannen eri jätenimik‐
keen joukosta, kertoo Arttu Hallberg Loimi‐Hämeen Jäte‐
huolto Oy:stä.
‐ Kun löydät etsimäsi jätteen, klikkaa se auki ja Kiertokave‐
ri kertoo oikeat jätejakeet ja niiden keräyspisteet.

Kiertokaveri on syntynyt osana opinnäytetyöprojektia, jo‐
ta Hämeen ammattikorkeakoulussa opiskeleva Hallberg
on vienyt eteenpäin kesän 2020 aikana.
‐ Olen kiinnostunut kierrätysneuvonnan kehittämisestä.
Kun lajittelutietoa on käytettävissä helposti ja nopeasti,
asukkaiden on helpompi toimia oikein. Kiertotalous vaatii
kaikkien panosta, jota tämä palvelu osaltaan edistää.
Kotiseutumuseon riihen katto talkoiltiin edellisen
kerran 80luvun lopulla. Tällöinkin urakkaan meni kaksi
kesää. Ylemmän kuvan lähetti Pentti Häihälä. Alempi
kuva KR.

Kiertokaveri on osa LHJ:n sähköisen asioinnin kehittämis‐
työtä. Kiertokaverin kautta kaavaillaan saatavaksi tulevai‐
suudessa entistä useampia palveluita.

OTA KIERTOKAVERI KÄYTTÖÖN: WWW.LHJ.FI/KIERTOKAVERI

Keräyspistetiedot saadaan valtakunnallisesta kierratys.info
‐palvelusta. Jakamalla oman sijainnin tai kirjoittamalla ha‐
kukenttään oman osoitteen, voi hakija nähdä kätevästi lä‐
himmät kierrätyspisteet ja jäteasemat. Samalla käyttäjä
näkee tietoa, mitä eri jätteitä kuhunkin pisteeseen voi toi‐
mittaa sekä hintatietoa.
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Terveisiä päiväkodilta!
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun Heporannan päiväkodin ovet ensimmäi
sen kerran aukesivat. Tehdään pieni aikamatka 30 vuoden taakse ja katsotaan, mistä kaik
ki alkoi ja mihin on nyt tultu.

Olipa kerran punainen ulko‐
rakennus. Se oli silloin, kun
ei vielä ollut päiväkotia.

Tältä näytti pihapiiri ennen,
kun rakennustyöt alkoivat.

Suunnitelmista tuli totta ja
kunnantalon
naapurissa
aloitettiin pohjavalut syys‐
kuussa ‐89.

Harjakaisia vietettiin helmi‐
kuussa ‐90. Juhlavieraina
olivat silloiset perhepäivä‐
hoitajat lapsineen ja tarjolla
oli mehua ja munkkeja.

Viimein koitti elokuun 1. päivä ja päiväkodin ovet aukesivat.
Päiväkoti oli niin pieni, että ryhmäjakoja ei ollut. Hoidossa
aloittivat 3–6‐vuotiaat lapset yhtenä ryhmänä. Lapsipaikko‐
ja oli 20. Päiväkodin virallista vihkiäistilaisuutta vietettiin
4.12.1990. Päiväkodin nimeksi valittiin nimikilpailun perus‐
teella Sinikka Vainion ehdotus Heporannan päiväkoti.

Vuonna 1996 päiväkoti sai lisää tilaa entisestä neuvolaraken‐
nuksesta, josta me käytämme nimeä ylätalo. Elokuusta ‐96
esikoulu on toiminut ylätalossa. Alkujaan vain pari päivää
viikossa, sitten neljänä päivänä ja nykyisin viitenä päivänä
viikossa.
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Vuosien varrella piha‐alue on muuttunut, piha on laajentu‐
nut ja puita on kaadettu. Vuonna 2016 päiväkoti sai uuden ja
turvallisemman aidan ympärilleen.

Tässä näitä vanhoja muistellen, Heporantalaiset
Kauniita syyspäiviä kaikille!

Lapsimäärän kasvaessa myös 4–5 vuotiaiden ryhmä
siirtyi ylätaloon ja rakennettuun päiväkotiin jäivät 3vuoti‐
aat ja sitä nuoremmat lapset.
Myös päiväkodin keittiössä on tapahtunut isoja muutok‐
sia. Alussa päiväkodin keittäjä valmisti päiväkodin keit‐
tiössä päivän ruuat; aamupalan, lounaan jälkiruokineen ja
välipalan. Tammikuusta 2010 alkaen lounas alkoi tulla yh‐
tenäiskoulun keittiöltä ja päiväkodin keittiössä valmiste‐
taan enää vain aamupala ja välipala.
Vuosien saatossa myös henkilökuntamäärä on kasvanut.
Alussa ryhmässä oli vain 3 työntekijää, päiväkodinjohtaja
lastentarhanopettaja, lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja.
Lisäksi päiväkodissa työskentelivät keittäjä ja siistijä. Tällä
hetkellä päiväkodilla työskentelee 12 työntekijää kasvatus
ja opetustehtävissä: sivistystoimen ja varhaiskasvatuksen‐
johtaja, vastaava varhaiskasvatuksen opettaja, 2 varhais‐
kasvatuksen opettajaa, 7 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa
sekä varhaiskasvatuksen ryhmäavustaja. Lisäksi päiväko‐
dissa työskentelee yhdistelmätyöntekijä ja siistijä.
Nykyisin varhaiskasvatussuunnitelma viitoittaa tietäm‐
me ja toimintaamme. Se määrittää raamit päiväkodissa jär‐
jestettävälle toiminnalle. Alkuvuosien päivähoito on vaih‐
tunut varhaiskasvatukseksi, jossa yhdistyvät hoito,
kasvatus ja opetus. Varhaiskasvatuksella on merkittävä
rooli lasten oppimisen polun alkutaipaleella.
Tietotekniikka on tullut myös mukaan työhömme, esi‐
merkiksi vanhemmille viestittely tapahtuu jatkossa Peda‐
netin kautta. Vanhat paperiset kirjeet koteihin vaihtuvat
sähköiseen muotoon. Myös lasten kanssa tutustutaan tieto‐
tekniikkaan ja median käyttöön. Toimintaa järjestetään
pienryhmissä, jolloin jokainen lapsi tulee paremmin näh‐
dyksi ja kuulluksi. Lapset saavat entistä enemmän vaikut‐
taa toiminnan sisältöön. Vähitellen myös päiväkodin au‐
kioloajat ovat laajentuneet vastaamaan nykypäivän
lapsiperheiden tarpeita.
Aikaa on kulunut niin, että vanhoista hoitolapsista on
tullut nykyisten hoitolastemme vanhempia.

Taustalla kuva Heporannan päiväkodin 30
vuotisjuhlasta ja eskarin 20vuotisjuhlasta 1.9.2020.
Kuva: Katriina Reijonen
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Esikoulua Ypäjällä vuodesta 2000
Tiina Turkkila, eskariope

E

siopetusta koskeva
lainsäädäntö tuli voi‐
maan 1.8.2000, jolloin esio‐
petuksen järjestäminen oli
kunnille vielä vapaaehtoista.
Pidennetyn oppivelvollisuu‐
den piirissä oleville lapsille
oli järjestettävä esiopetusta
jo 1.8.2000 alkaen. Ypäjän
kunnanhallitus nimesi ko‐
kouksessaan
20.9.1999
esiopetustyöryhmän; päivä‐
hoidon johtaja Marketta
Heikkilä, sosiaalijohtaja Eila
Puolamäki, alkuopettaja Pir‐
jo Mutkala, rehtori Eija Lai‐
ne, opettaja Juha Varhi ja
kunnanhallituksen jäsen Ilk‐
ka Hossi. Esiopetustyöryh‐
män tehtäväksi annettiin
laatia tarvittavat selvitykset
ja kustannusarviot sekä teh‐
dä ehdotukset esiopetuksen
aloittamisesta.
Ypäjän kunnanhallitus
päätti 27.12.1999 esiopetus‐
työryhmän esitykseen liit‐
tyen esiopetuksen järjestä‐
misestä 1.8.2000 alkaen
koulutoimen alaisena toi‐
mintana. Esiopetukseen sa‐
maisena syksynä oli ilmoit‐
tautunut 34 lasta, joista 13
lasta tarvitsi myös hoitoa
päiväkodissa, jossa myös
esiopetus annettiin. Lopuille
lapsille (lähinnä kotona ja
perhepäivähoidossa hoidet‐
taville) esiopetusta annettiin

niin kutsutussa Toimintakes‐
kuksessa.
Perusturvalautakunta esit‐
ti kunnanhallitukselle, että
maksuton kuljetus esiope‐
tukseen järjestettäisiin huol‐
tajien anomuksesta lapsille,
joiden matka toimintakes‐
kukseen oli vähintään kolme
kilometriä tai tie vaarallinen
(10tie, Kurjenmäki, Fors‐
santie, Saarikontie). Päätös
mahdollisti koko ikäluokan
osallistumisen eskariin.
Ensimmäisinä vuosina
esikoulua pidettiin muutama
tunti päivässä tuokioina ja
eskariopettajina toimivat
Marketta Heikkilä ja Kirsi
Halonen. Vuodesta 2000
alkaen eskari muuttui
nelipäiväiseksi.
Aloitin työni Ypäjän esi‐
koulussa helmikuussa 2007.
Nopeasti huomasin, että he‐
vos ja maaseutupitäjän es‐
karissa jutut poikkesivat
hiukan pääkaupunkiseudun

eskarilaisten arjesta. Ihme‐
teltyäni eskarilaisen lehmä‐
piirroksessa lehmän vatsaa
vastaus oli napakka: sillä on
utareliivit tietenkin! Niin‐
pä. Ja Ypäjä ei ole kaupunki
koska täällä ei ole Alkoa.
Kirsi Halonen kertoi
erään lapsen tiedustelleen
että Voisiko eskarista olla
poissa kylvölomalla? Väit‐
tely Fordin ja Jontikan pa‐
remmuudesta on jatkunut
vuosikausia. Siankakka pel‐
lolla on Paskaa  sille ei voi
mitään. Ja kun laittaa ne‐
näluukut kiinni niin sonta
ei haise.
Ennenkin lapset arvioivat
esikoulupäivän kulkua ja
syitä huonoon päivään saat‐
toi olla: hevosen selästä pu‐
toaminen kotona, liika lu‐
mi traktorin pyörissä tai
viikonloppuna saamatta
jäänyt hirvi. Ja kaakaova‐
nukas näyttää muuten
ihan hirvenmaksalta. Li‐

han mieto maku voi johtua
siitä, että esikoulussa on tar‐
jottu kevätsikaa. Ypäjällä
pojat menee kylmissään ku‐
konlihalle ja tytöt kananli‐
halle. Tietenkin.
Kun esikouluun saatiin
televisio eskarit toivoivat et‐
tä katsottaisiin lastenohjel‐
mia. Ei päivällä kuulemma
tule. Hetken päästä kuului
pieni pyyntö: No saiskos
edes säätiedotuksen kat‐
soa? Tosin Pekka Poutaan‐
kaan ole aina uskomista:
Heinänkeräysaikaankin
aina vaan satanut ja sata‐
nut. Syksyn tullen Ypäjän
linnut lentävät lämpimim‐
piin maihin: Vorssaan.
Ei tuu kunnon traktori‐
miestä jos ei uskalla hypä‐
tä korkealta. Siitä en osaa
sanoa mitään. Sitä en vielä‐
kään ole ymmärtänyt mitä
tarkoittaa, että Keittiön vie‐
reinen vessa on tytöille ja
naisille, koska siinä on le‐
veämpi ovi. Ihmettelen vaan
miksi käytän aina sitä.
Eskarissa kuultua lai‐
naukset Kirsi Halonen, Es‐
kariope vuosina 20002010
Piirros Noel

Ikäihmisten tarpeet huomioitava
Sosiaali‐ ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö valmistelevat sosiaali‐ ja terveydenhuollon uudistusta
ja maakuntien perustamista sekä pelastustoimen järjestämisen uudistamista. Näihin uudistuksiin liittyvät lakiuudistukset
ovat parhaillaan lausuntokierroksella.
Eläkeliiton Etelä‐Hämeen piirin mukaan uudistus koskettaa erityisesti ikäihmisiä ja niitä joilla ei ole enää mahdollisuutta käyt‐
tää työterveyshuollon palveluja. Pienillä eläkkeillä toimeentulevilla ei ole järjestön mukaan myöskään taloudellista mahdol‐
lisuutta käyttää yksityisiä terveydenhuollon palveluita.
Ehdotuksen mukaan järjestämisvastuu siirtyisi kunnilta perustettaville maakunnille. Tulevissa maakunnissa tulisi olla edus‐
tus myös eläkeläisjärjestöistä. Näin taataan, että myös iäkkäiden ihmisten ääni kuuluu päätöksiä tehtäessä. Hallitusohjel‐
man mukaisesti tavoitteena on kaventaa hyvinvointi‐ ja terveyseroja ja turvata yhdenvertaiset sekä laadukkaat sosiaali‐ ja
terveyspalvelut kaikille suomalaisille. Sote‐maakunnalla olisi vastuu huolehtia asiamukaisesta palveluiden saatavuudesta ja
saavutettavuudesta.
Eläkeliiton mukaan tulevat palvelut tulee toteuttaa mahdollisimman lähellä asukkaita lähipalveluina. Uudistuksessa tulee
erityisesti päätöksiä tehtäessä huomioida ikäihmisten tarpeet sekä arvioida aina niiden vaikutuksia myös ikäihmisten hyvin‐
vointiin ja terveyteen.

