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Vapaana 180m2

toimitila Ypäjän keskus

tassa Lepolantie 2.

Sopii liike laksi

tai toimisto laksi.

0443434838/Liljeström

sunmarianne@luukku.com

KUIVAA KOIVUKLAPIA

ko in toimite una.

Tiedustelut Pasi Uusitalo 

puh. 040 709 2482 tai 

pasi.uusitalo@pp.inet.fi.

Myytävänä 35 m2 yksiö 
Ypäjän keskustassa. 

Tiedustelut 040‐5076345 tai 
tapsaramo@gmail.com

Ks. Etuovi.com

KKOOKKOOUUSSKKUUTTSSUU  
Ypäjä Golf Oy:n syysyh ökokous 
pidetään torstaina 19.11.2020 
klo 18.00 Loimijoki Golfissa 
(Jaakkolan e 190, Ypäjä).

Kokouksessa käsitellään yh ö‐
järjestyksen 16 §:n syksyn yh ö‐
kokoukselle määräämät asiat. 

Tervetuloa!

Ypäjä Golf Oy:n hallitus
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Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän 
seurakunnan julkaisema 

tiedotuslehti Ypäjän 
kunnan asukkaille.

48. vuosikerta

Lehden suurin vastuu 
ilmoituksen 

julkaisemisessa 
sattuneesta virheestä on 

ilmoituksen hinta.

Kunnanvirasto:

Per ulan e 20

32100 Ypäjä

puh. (02) 762 6500

kunta@ypaja.fi

Päätoimittaja:

Katriina Reijonen

puh. 050 337 2527

ypajalainen@ypaja.fi

Sivunvalmistus:

Painotalo Painola

Jakeluhuomautukset:

Jakelukulma Oy

puh. 050 447 7739

Ypäjän seurakunta

Papalin e 1 B 13

32100 Ypäjä

puh. (02) 767 3108

ypaja.srk@evl.fi

Kirkkoherran virasto

Ma, ke, to klo 9‐12

Diakoniatoimisto

10.8. alkaen   klo 11.30‐13, 

to klo 15‐16

ILMOITUSHINNAT

Yhdistyksen ilmoitukset ‐30%

Etu ja takasivu

0,75 €/pmm + alv

Muu osa lehteä

0,50 €/pmm + alv

8/2020Yhteisellä asialla

ILMOITUSTEN JÄTTÖPÄIVÄ

Seuraava Ypäjäläinen ilmestyy 

13.1.2021. Lehteen tarkoite u 

aineisto on lähete ävä 

sähköpos tse osoi eeseen 

ypajalainen@ypaja.fi viimeistään 

maanantaina 4.1.2021 klo 15. 

Nro 2/2021 ilmestyy 3.3.2021.

Vuosi 2020 on vähitellen kääntymässä kohti loppuaan. 
Valitettavasti koronaviruksen takia joudumme yhä elämään 
varovaista elämää. Hyvä käsihygienia ja etäisyyksien ylläpi‐
to ovat elintärkeitä talvikaudella, kun vietämme paljon aikaa 
sisätiloissa.
Voisi todeta, että koko mennyttä vuotta väritti odottami‐

sen aika. Odotimme, koska voisimme elää arkeamme ”nor‐
maalisti” ja matkustella. Koska fyysinen läheisyys ei aina 
onnistunut, otimme presidenttimme Sauli Niinistön johdolla 
henkistä läheisyyttä toisiimme. Moni otti sähköiset välineet 
omakseen tai piti yhteyttä läheisiinsä puhelimitse. Jos tiedät 
tuttavan, joka viettää päivänsä yksin, nyt olisi hyvä hetki 
soittaa ja kysellä kuulumisia.

Kohta saamme nauttia perinteisistä joululauluista ja jou‐
luruoasta. Sitä meiltä ei voi kukaan viedä pois. Perinteisiä 
joulueläimiä ovat porot. Olisiko meille ypäjäläisille sopi‐
vampaa sittenkin puhua jouluhevosista?
Kunnassa katse on jo vakaasti tulevaisuudessa. Kun jou‐

luna on syöty hyvin, on tärkeää saada heti kilot kuriin. Lii‐
kunta on tähän hyvä keino. Olen saanut kyselyitä koskien 
kuntoportaita. Olisitko kiinnostunut tulemaan talkoolaiseksi 
kuntoporrashankkeeseen? Ilmoittaudu mukaan jättämällä 
yhteystietosi kunnan vaihteeseen tai laita meille sähköpos‐
tia.
Kiitos vuodesta 2020 ja iloista uutta vuotta 2021! 

Vuosi  lähenee  loppuaan.  Kunnan 
hallinnossa pari viimeisen kuukauden 
aikana valmistellaan ensi vuoden ta‐
lousarvio, ja tehdään sitä koskevat vah‐
vistavat päätökset kunnanhallituksessa 
ja valtuustossa. Kulunut vuosi näyttää 
talouslukujen valossa kohtuulliselta, ja 
maltillisen ja tasapainoisen budjetoin‐
nin turvin myös ensi vuodesta voidaan 
saada  hyvä.  Kunnan  eri  toimialoille 
tehdään tarpeelliset investoinnit, joilla 
on kunnan elinvoimaa ja palveluita yl‐
läpitävä ja edistävä vaikutus. Syksyn 
aikana kunnan elinvoima ja taloustyö‐
ryhmä on linjannut, että vastuita tulee 
myös  käyttäjille,  jotta  yhteiset  rahat 
saadaan  riittämään  mahdollisimman 
moniin kohteisiin.
Korona  rasittaa meitä  ja vaikuttaa 

päivittäiseen elämäämme edelleen, ai‐
nakin loppuvuoden ajan niin yksilö, 
perhe kuin kuntatasolla. Tämä edellyt‐

tää  meiltä  huolellisuutta  ja  ohjeiden 
noudattamista, jotta elämä voi jatkua 
mahdollisimman normaalina.
Toisaalta viime kuukausina on tuotu 

esiin monia koronan myönteisiä vaiku‐
tuksia ja mahdollisuuksia etenkin maa‐
seutumaisille alueille ja kunnille. Kaik‐
ki  eivät  kuitenkaan  pysty  tekemään 
etätöitä, minkä vuoksi seudullemme ja 
sen lähialueilla on oltava kohtuullisilla 
etäisyyksillä työpaikkoja, jolloin kun‐
nat voivat tarjota erilaisia asumismah‐
dollisuuksia  mahdollisille  tulijoille. 
Tällä on suuri merkitys, koska tutki‐
musten mukaan ihmisille on tärkeätä 
lyhyet työmatkat – suomalaisen taval‐
linen työmatka on kestoltaan niinkin 
lyhyt kuin 23 minuuttia.
Forssan  seudun  hyvinvointikun‐

tayhtymän (FSHKY) suuria haasteita 
ovat kasvavat  lastensuojelun kustan‐
nukset. Meillä Ypäjällä ikävänä ilmiö‐

nä ovat olleet ilkivallanteot. Nuorten 
toimintaan onkin löydettävä lisää pa‐
nostusta, mikä olisi yksi luonteva kun‐
tien keskinäinen yhteistyön muoto, ja 
voisi olla läheisesti nivoutuneena FSH‐
KY:n  tekemään  ennaltaehkäisevään 
työhön.  Kuntayhtymä  lisää Ypäjällä 
myös aikuissosiaalityön palveluita.
Ja  sitten  kirjoituksen  otsikkoon: 

Näin voidaan tulkita sen perusteella, 
että vuonna 1910 senaatti päätti liittää 
Loimaan Ypäjän  ja Mannisten  kylät 
Perttulaan.  Itse  liittyminen  tapahtui 
vuoden 1911 alussa. Näin kuntamme 
nimeksi otettiin Perttulan sijaan Ypäjä. 
Todellisuudessa kuntamme on paljon 
vanhempi,  se  on  perustettu  vuonna 
1876.
Toivotan kaikille ypäjäläisille hyvää 

loppuvuotta sekä mukavia ja turvallisia 
juhlapyhiä ja tapahtumia!

Hyvää loppuvuotta ‐110‐vuotias Ypäjä!
Markku Saastamoinen, kunnanhallituksen puheenjohtaja

Kunnanjohtajan tervehdys
Tatu Ujula, kunnanjohtaja
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LLAAHHJJOOIITTAA  JJOOUULLUULLAAHHJJAA
Ypäjän kunta järjestää jälleen joululahjakeräyksen vähävarais‐

ten perheiden lapsille ja nuorille. Onko Sinulla mahdollisuus 

lahjoi aa joululahja sitä tarvitsevalle?

Lahjojen tulisi olla uusia ja niitä ei kannata paketoida. Toimi‐

ta lahjasi 4.12. mennessä joko kunnantalon palvelupisteeseen 

tai Ypäjän pääkirjastoon.

Lahjakeräyksen yhteyshenkilönä toimii sosiaaliohjaaja Katja 

Hilden, p. 0505747730

Vähävaraiseksi itsensä kokevat 

perheet voivat o aa yhtey ä suo‐

raan sosiaaliohjaajaan sopiakseen 

lahjojen noutoajan, jo a lahjojen 

jako voidaan toteu aa turvallises  

ylimääräisiä kontakteja väl äen.

KUNTOPORTAAT
Olemme kunnassa pohti‐
neet kuntoportaiden ra‐
kentamista talkootyönä. 
Oletko kiinnostunut tule‑
maan mukaan talkootii‑

miin?

Jos vastauksesi on kyllä, jä‐
tä yhteystietosi ja puhelin‐

numerosi sähköpostilla: 
kunta@ypaja.fi tai puheli‐

mella: (02) 762 6500

OIKAISU
Viime Ypäjäläisessä olleeseen 
Väinö Lindforsin muistokirjoi‐
tukseen oli pujahtanut nimi‐
virhe. Seppeleen laskijoina 
toimivat Markku Allén ja Kei‐
jo Leppänen.

Tasavallan  presidentti 
myönsi entiselle kun‐

nanjohtajallemme Vesa Ke‐
tolalle kunnanjohtajaarvo‐
nimen  11.6.2020.  Juhlal 
linen  ja  lämminhenkinen 
luovutustilaisuus  pidettiin 
23.10.  Hämeenlinnan  Ver‐
katehtaalla. Arvonimen ha‐
kemisen ideoivat aluksi Jo‐
kioisten  kunnanjohtaja 
Jarmo Määttä ja Hausjärven 
kunnanjohtaja Pekka Määt‐
tänen. He olivat tuttuja kes‐
kenään jo aikaisempien työ‐
tehtäviensä kautta. 
Varsinaisena hakijana oli 

Hämeen  liitto.  Kuntaliiton 
varatoimitusjohtaja  Timo 
Reina piti juhlapuheen. Hän 
muisteli Vesan kunnanjohta‐
juuksia kuudessa kunnassa. 
Vesan  aikana  Ypäjällä 

kaavoitettiin  Honkalaa  ja 
Palikkalan liittymäreitit saa‐
tiin maakuntakaavaan.Hel‐

singin yliopiston  ja Ypäjän 
hevoskeskittymän yhteistyö 
tiivistyi  yhteistyösopimuk‐
sella hevosalan toimijoiden 
kanssa.
Yhtenä  taidonnäytteenä 

voidaan pitää Ypäjän rajan ja 
ysitien välisen tien päällys‐
tämistä. Varmaankin laajalla 
verkostollaan ja kaavoitus‐
harrastajana  hän  sai  läpi 
merkittävän  työn  toisen 
maakunnan alueella. Ypäjä 
oli kaupunkikin viikon, jotta 
hevosmäelle saatiin hevos‐
patsas luovutusehtojen mu‐
kaisesti.
Vesan kokemus kuntalii‐

toksista  oli  myös  tarpeen, 
kun Kataisen hallituksen ta‐
voitteena oli päästä pienistä 
kunnista. Henna Virkkunen 
sisäministerinä kävi patista‐
massa meitä kuntapäättäjiä. 
Lehdissä  irroteltiin  kuinka 
Ypäjä  rikkoo  lakia,  kun  ei 

tehnyt kuntaliitosselvitystä.
Itsekin aloin jo pehmetä 

painostuksesta, mutta Vesa 
piti päänsä. Kuntaliitosuhka 
on ollut vireillä useita kerto‐
ja omienkin vaikuttajiemme 
toimesta. Tällä kertaa uhka 
oli varmaan historiamme pa‐
hin.  Edelleen  kuntamme 
palvelujen vaaliminen vaatii 
vahvaa  verkostovaikutta‐
mista viitaten keinoihin Ve‐
san tiekorjausasiassa.
Koronamyllerryksessä 

maaseutumiljöö  on  saanut 
uutta  turvallisuusnäkökul‐
maa. Hyvä, että olimme itse‐
päisiä aikanamme.
Kiitos Vesalle, että halusit 

minut  ja  Sadun  juhlaansa. 
Paikalla  oli  joukko  tuttuja 
virkaihmisiä liitosta ja kun‐
nista. Vuosien varrella olen 
ollut ainakin neljän työpaik‐
kahaastatteluissa mukana.

Kuvassa kolme herraa hymyssä suin, kädessä Hämeen 
liiton historiikki. Niin nopeasti asiat muuttuvat histo
riaksi. Ollaan tyytyväisiä siitä, mitä meillä on, vaikkapa 
tuo uusi kunnanjohtaja, kirjoittaa Markku Leppälahti.

Vaaran vuosien johtaja
Markku Leppälahti, kunnallisneuvos

Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN 
FORSSAAN

TORSTAINA 19.11.2020 &
TORSTAINA 17.12.2020

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



MARRAS‐JOULUKUUN TOIMINTAA 
TO   12.11. KLO 11.30 Kultaisen iän kerho srk‐kodilla
TO    12.11. KLO 18.00 Laulusiskot srk‐kodilla
PE    13.11. KLO 15.30 Veisuuveljet srk‐kodilla   
SU    15.11. KLO 10.00      Sanakirkko (75‐ ja 80‐vuotiaat mukana)
TI     17.11. KLO 17.00‐19  Varkki‐ilta srk‐kodilla/sumpussa (9‐13v.)
KE    18.11. KLO 18.00      Nuortenilta srk‐kodilla/sumpussa
SU    22.11. KLO 10.00      Messu

(50 vuotta sitten ripille päässeet kokoontuvat kirkossa! )
TI 24.11. KLO 18.00 Siionin Kannel‐lauluilta srk‐kodilla
TO 26.11. KLO 11.30 Kultaisen iän kerho
TO 26.11. KLO 18.00      Laulusiskot
PE    27.11. KLO 15.30      Veisuuveljet
LA    28.11. KLO 10.00  ja 10.45 Koulujen metsäkirkot museonmäellä 
SU    29.11. KLO 10.00 Messu, 1. adventti 
TI       1.12. KLO 17‐19.00 Varkki‐ilta srk‐kodilla
KE 2.12. KLO 18.00      Nuortenilta srk‐kodilla
TO 3.12. KLO 18.00 Laulusiskot
PE 4.12. KLO 15.30 Veisuuveljet
SU 6.12. KLO 10.00 Sanakirkko, Itsenäisyyspäivä 
KE 9.12. KLO 18.00      Päiväkerhon joulujuhla srk‐kodilla
TO    10.12. KLO 11.30      Kultaisen iän joulujuhla
TO    10.12. KLO 18.00     Laulusiskot
PE    11.12. KLO 15.30 Veisuuveljet
SU    13.12. KLO 10.00 Messu
SU    13.12. KLO 15.00 Kauneimmat joululaulut kirkossa osa 1.  huom! Mahdollisuuksien mukaan esim. 
kirkonkyläläiset, Ypäjänkyläntien seutu, Varsanojantien seutu jne   
SU    13.12. KLO 17.00 Kauneimmat joululaulut kirkossa osa 2. huom! Kurjenmäen alue‐Loimaan  suun‐
ta‐ Koskentie‐ Hyrsynkulma, Kymppitien seutu, Saarikko jne.  (Loimijoen eteläinen puoli suunnilleen)
Loimijoki on mahdollisuuksien mukaan raja, jotta saadaan jaettua väkeä kahteen eri tilaisuuteen näin korona‐
aikana. Toivottavasti teiltä löytyy ymmärrystä!
TI 15.12. KLO 17.00‐19. Varkki‐ilta srk‐kodilla
KE 16.12. KLO 18.00 Nuortenilta, pikkujoulujuhla srk‐kodilla
TO   17.12. KLO 18.00 Laulusiskot
PE 18.12. KLO 15.30 Veisuuveljet
SU 20.12. KLO 10.00 Sanakirkko, perheiden joulukirkko
SU 20.12. KLO 16.00 Jouluinen konsertti kirkossa Tapio Laurilan johdolla, 
                                                  järj. Eläkeliiton Ypäjän yhdistys/srk 
MA 21.12. KLO 18.00 Metsäkirkko museonmäellä 
TO 24.12. KLO 15.00 Aattohartaus kirkossa 
PE 25.12. KLO 8.00 Jouluaamun sanakirkko 
LA 26.12. KLO 10.00 Tapaninpäivän messu
SU    27.12. KLO 10.00 Sanakirkko
TI 29.12. KLO 18.00 Siionin Kannel‐lauluilta

Hyvää Uutta Vuotta!   
PE 1.01. KLO 18.00 Uudenvuodenpäivä, Iltakirkko, messu  
SU 3.01. KLO 10.00 Sanakirkko
KE 6.01. KLO 15‐19 Rippikoulupäivä
KE 6.01. KLO 18.00 Loppiaisen iltakirkko, messu 
SU 10.01. KLO 10.00 Sanakirkko

Mahdollisia muutoksia voi tulla mm. korona‐ajan takia.  Pyydämme seuraamaan kirkollisia ilmoituksia tai seura‐
kunnan nettisivuja, sillä sieltä saa viimeisimpiä tietoja.
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Elettiin  sodan  aikoja 
lokakuuta 1940. Kan‐

gasalan urkutehdas sai val‐
mistaa  Ypäjän  nykyiseen 
vuonna  1902  valmistunee‐
seen kirkkoon sen järjestyk‐
sessä toiset urut.
Urut valmistetaan seura‐

kunnan kirkkotilaan mittati‐
lauksena.
Tämä soitinten kuninga‐

tar  on  suuresta  koostaan 
johtuen  kallis  investointi 
seurakunnalle. Ne ovat kak‐
sisormioiset 20 äänikertaa 
ja jalkio, ns. pedaali, itsenäi‐
senä soittoalueena alhaalla. 
Urkupillejä  näissä  on  noin 
2000 kpl. Kangasalan urku‐
miehet  Kalevi  Raitia  ja 
Seppo Heikkilä  ovat  vuo‐
sittain käyneet huoltamassa 
arvokasta soitinta nykyisen 
kanttorin  aikana,  viimeksi 
lokakuun  lopulla.  Kyselin 
heidän kommenttejaan soit‐
timesta.

1.  Millainen  urku  oli, 
kun  tulitte  ensimmäistä 
kertaa loppusyksyllä 11?
Perusviritys oli pielessä, 

mm.  varastopalkeihin  piti 
uusia nahkat revenneiden ti‐
lalle yms. Oli kova työ saada 
kuntoon huonosti korjattu ja 
huollettu soitin.
Uruissa on myös puuosia, 

jotka kuivuvat jos kosteus ei 
ole sopiva. Monenlaisia va‐
raosia tarvitaan, sanoi Kale‐
vi Raitia.

2. Koneiston toiminnas‐
ta kysyn jotain?
Nämä  ovat  täyspneu‐

maattiset eli esim. kosketti‐
misto  on kevyt  soittaa. Eli 
kaikki soittajan tekemät toi‐
minnot soittopöydässä välit‐
tyvät urkupillikaappiin pie‐
nien  ilmaputkien  kautta. 
Toimivat vähän kuin kuor‐
maauton  tehostetut  jarrut, 

selvitti Seppo Heikkilä tek‐
niikkaa

3. Mitä sanotte urkujen 
soittoiästä jatkossa?
Hyvin pidettynä ja huol‐

lettuna tämä ”vanhus” pal‐
velee  vielä  monet  vuosi‐
kymmenet,  kehuivat 
asentajat yhteen ääneen.
Ypäjän urut ovat Kanga‐

salan urkutehtaan parhaim‐
mistoa  hyviltä  (jo  entisen) 
tehtaan ajoilta. Hyvää kan‐
nattaa vaalia  ja vahtia par‐
haan mukaan.
Lopuksi kiitän hyviä ur‐

kutohtoreita hyvin tehdyistä 
huolloista ja toivoen jatkoa 
yhteistyölle.
Suunnitelmissa  oli  tänä 

syksynä pitää urkukonsertti 
pitkään  ikään  päässeen 
kanssa, mutta se siirtyi koro‐
nan takia. Pieniä urkuhetkiä 
voisin miettiä pienelle poru‐
kalle kerrallaan ja mahdolli‐
sen tutustumisen jos on kiin‐
nostuneita. 
Rippikouluryhmät ovat  tu‐
tustuneet urkukaapin saloi‐
hin ym.

Sakastin ikkunasta

Sakastin ikkunasta nähtynä
Vesa Parikka, kirkkoherra

Otsikko ’Sakastin ikkunasta’ on 
nyt konkretisoitunut, sillä papin 

työpiste on juuri täällä. Ikkunasta nä‐
kee hautausmaallakävijöitä. Pyhäinpäi‐
vänaattona illan hämärryttyä lukuisat 
kynttilät toivat valoa harmaaseen syk‐
syyn. Kynttilöitä syttyi vähän väliä eri 
puolille. Niin siinä moni pysähtyi aivan 
kuin  ajallisen  ja  ikuisen  kohdatessa. 
Toivoa  tulevaan  tarvitsemme kaikki, 
koska se on loppujen lopuksi se, mikä 
elämässä kantaa. Kristillinen toivo on 
kiinni Kristuksessa ja siinä, mitä hän 
on tehnyt puolestamme. 
Itsenäisyyspäivänä ja joulun aikaan 

taas sytytämme kynttilöitä ja kun kynt‐
tilöitä haudoilla vaihdetaan, niin van‐
hat oikeisiin jäteastioihin ja suntio on 
mielissään. Jos yksi astia on tullut täy‐

teen, niin voi koittaa etsiä seuraavan, 
jos sinne vaikka mahtuisi. Suntio pyr‐
kii tyhjentämään niitä sikäli kun ehtii 
mutta muutkin voimme osamme tehdä.
Kirkkoherranvalinta on pian edessä. 

Kirkkovaltuusto valitsee Ypäjän seura‐
kunnan uuden paimenen maanantaina 
16.11.2020 klo 18. Valtuuston kokouk‐
set ovat yleisöllekin avoimet, tosin ko‐
ronarajoitukset vaikuttavat asiaan. Ko‐
ronan takia keväällä kirkko oli kiinni 
jumalanpalvelusten aikana mutta nyt 
messuun ja sanakirkkoon saa kokoon‐
tua ainakin toistaiseksi. Seuraava mää‐
räys tästä on tullut:
EteläSuomen  aluehallintovirasto 

kieltää KantaHämeen sairaanhoitopii‐
rin kuntien alueilla kaikki sisä ja ulko‐
tiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet 

ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu 
yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä. Sisä‐
tiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkoti‐
loissa voidaan kuitenkin järjestää ylei‐
sötilaisuuksia  ja  yleisiä  kokouksia, 
joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmen‐
tä) henkilöä edellyttäen, että turvalli‐
suus niissä voidaan varmistaa noudat‐
taen opetus ja kulttuuriministeriön ja 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
21.9.2020 antamaa ohjetta. Määräys on 
voimassa ajalla 1.11.30.11.2020. 
Näitä noudattaen voimme kokoon‐

tua.
Siunausta Adventin ja Joulun aikaan 

teille hyvät Ypäjäläisen lukijat.

Kirkolle uudet urut 8800  vvuuoottttaa  ssiitttteenn
Kaija Saukkola, kanttorina 1.8.2011 alkaen

Ypäjän seurakunnan urut on tehty mittatilaustyönä Ka
gasalla. KUVA: Kaija Saukkola

Lue lisää kirkkoherraehdokkaista 
seuraavalta aukeamalta!
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Juha Aronen
1. Olen Juha Aronen, 46

vuotias  teologian  maisteri, 
tällä hetkellä Kiteen seura‐
kunnan  vt.  kirkkoherra. 
Olen syntynyt EteläPohjan‐
maalla.  Ollessani 5vuotias 
isäni  siirtyi  Satakuntaan 
kirkkoherraksi.  Pääsin  yli‐
oppilaaksi Merikarvian  lu‐
kiosta vuonna 1993 ja val‐
mistuin  1998  Helsingin 
yliopistosta teologian mais‐
teriksi.
Reserviupseerikoulun 

käytyäni olen ollut pienten 
maalaisseurakuntien pappi, 
ja tällä hetkellä olen Kiteellä 
Rääkkylän kappeliseurakun‐
nan  pappi,  toimien  Kiteen 
vt.  kirkkoherrana,  kunnes 
vakinainen  viranhaltija 
aloittaa tehtävässään. Varsi‐
naisSuomessa olin kirkko‐
herrana 12 vuotta.
Kokemusta kirkkoherran 

viranhoidosta minulla on tä‐
hän mennessä yli 16 vuotta, 
erityisesti pienistä yksipap‐
pisista seurakunnista, jollai‐
nen Ypäjä on. 
Ypäjä on tunnettu hevos‐

pitäjänä  ja  hyvinvoivana 
maatalouspitäjänä.    Hevo‐
sista  minulla  on  mieluisa 
kokemus: olin oman rippi‐
kouluni jälkeen ratsastusrip‐
pikoulun isosena Niinisalon 
varuskunnassa. Maalaistalon 
elämä hevosineen on minul‐
le tuttua, jo siksi, että äitini 
koti Loimaalla oli sellainen.

Haluaisin palvella ypäjä‐
läisiä  yhtenä  ”seurakunta‐
perheen  jäsenenä”,  jossa 
kaikki olemme yhtä Jeesuk‐
sessa  Kristuksessa. Ypäjän 
seurakunta kiinnosti minua 
heti, koska se on pieni ja yh‐
teisöllinen.
Olen  suorittanut  kaiken 

mahdollisen tarjolla olevan 
kirkon johtamiskoulutuksen 
13 Nämä ovat apuna työs‐
säni ja tarpeen Ypäjän seura‐
kunnassa. 

2. Kirkko pitää esillä Ju‐
malan  sanaa.  Seurakunta 
kutsuu Jumalan ja pelastuk‐
sen yhteyteen  sekä välittä‐
mään rakkaudella lähimmäi‐
sistä ja koko luomakunnasta. 
Kirkon  erityistehtävä  on 
kirkkolain  mukaan  ollut 
vuosisatoja  aina  sama: Sa‐
nanjulistus,  kasteen  ja  eh‐
toollisen sakramenttien, sekä 
kirkollisten toimitusten hoi‐
taminen.
Kirkko vastaa kristillises‐

tä kasvatuksesta ja opetuk‐
sesta, sielunhoidosta, diako‐
niasta,  lähetystyöstä  sekä 
sanomaansa  liittyvistä  pal‐
velutehtävistä. Tähän jaloon 
työhön  olen  saanut  kutsu‐
muksen. 
Tavat toteuttaa tätä tehtä‐

vää  ovat  aikojen  kuluessa 
muuttuneet ja voivat muut‐
tua,  mutta  perusasiat  eivät 
muutu. Seurakunnissa tarvi‐
taan  myös  vapaaehtoisia, 
jotka  antavat  aikaansa  ja 
vaivojaan yhteiseksi raken‐
tumiseksi.  Olen  kiitollinen 
siitä, että heitä on myös aina 
löytynyt.
3. Uskon, että ypäjäläiset 

ovat seurakuntansa vapaaeh‐
toisina aktiivisia.  Työnteki‐
jöiden lisäksi tarvitaan ker‐
honohjaajia,  rippikoulun 
isosia,  musiikin  esittäjiä, 

myyjäisten järjestäjiä, juma‐
lanpalvelusavustajia,  van‐
husten luona kävijöitä, pii‐
rien vetäjiä jne.

Seurakunta  elää  jäsenis‐
sään,  sen  ei  tule  panna 
”kynttilää  vakan  alle  pii‐
loon”.  Seurakunta  kutsuu 
kaikkia  elämään  todeksi 
Kristuksen rakkautta, koke‐
maan pyhää ja jakamaan Ju‐
malan lahjoja yhteiseksi par‐
haaksi. 
Jos uusia tuoreita ideoita 

tarvitaan minulta, niin kut‐
suisin eriikäisiä erityiseen 
vapaaehtoistyön  toimikun‐
taan, jonka tehtävä on etsiä 
uusia toimintamuotoja. Va‐
paaehtoisten palkitseminen 
on  aina  paikallaan,  vähin‐
tään kiitoksen muodossa.

4. Olen viiden laudaturin 
ylioppilas,  ehkä  se  kuvaa 
mielenkiintoni  laajaalai‐
suutta.  Ajattelen  saaneeni 
Jumalalta monipuolisen lah‐
jakkuuden.  Ovet  monelle 
alalle olivat silloin nuorelle 
miehelle avoinna, mutta olin 
uskollinen saamalleni papin 
työn kutsumukselle.
Uskon edelleen, että  Ju‐

mala antaa jokaiselle ne lah‐
jat,  joita  tietää meidän  tar‐
vitsevan.
Olen kasvanut seurakun‐

nan  toiminnan  yhteydessä 
pienestä pitäen. Olen käynyt 
Suomen Lähetysseuran esi‐
koulutuksen  ja  tutustunut 
paikan päällä lähetyskohtei‐
siin  mm  Israelissa,  Nami‐
biassa, Etiopiassa ja Papua 
UusiGuineassa.  Viihdyn 
kaikenikäisten  seurakunta‐
laisten  parissa  ja  omaan 
käytännön  tuomaa  koke‐
musta eri hallintoelimissä.
Olen myös koulutettu kir‐

kon  työyhteisökonsultiksi. 

Eri  seurakunnissa  kohtaa‐
mani rikas seurakuntaelämä 
ja yhteydet järjestöihin ovat 
pääomaa, jota voin hyödyn‐
tää Ypäjällä, jos / kun tulen 
valituksi. 

5. Uskon niin, että jokai‐
sella asialla on tapana järjes‐
tyä, niin myös asumisen asia 
Ypäjällä, kunhan nyt ensin 
tulen valituksi kirkkoherran 
virkaan.

Tero Kuparinen
1. Kirkkojen ja eri herä‐

tysliikkeiden  kanssa  olen 
työskennellyt jo nuoresta pi‐
täen.  Kotini  oli  tavallinen 
luterilainen  koti.  Emme 
edustaneet mitään herätys‐
liikettä mutta sain nuorena 
vaikutteita pohjalaista herä‐
tysliikkeistä  sekä  vapaista 
suunnista.  Työskentelin 
myös yhteiskristillisessä lä‐
hetysorganisaatiossa, jonka 
puitteissa  teimme  lähetys‐
matkan maailmanympäri. Jo 
silloin tiesin, että kirkon työ 
tulee olemaan minun tehtä‐
väni. 
Hengellistä  työtä  olen 

tehnyt myös musiikin kaut‐
ta. Sävellän, sanoitan ja tuo‐
tan  musiikkia  laidasta  lai‐
taan.  Tänäkin  jouluna 
ilmestyy  kaksi  uutta  jou‐
lusingleäni. Musiikki ja kir‐
kon työ ovat minulla kulke‐
neet  aina käsi kädessä. Ne 
tukevat toinen toisiaan. Niin 
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UUuuddeenn  kkiirrkkkkoohheerrrraann  vvaalliinnttaa  lläähheessttyyyy
Ypäjän kirkkoherran virkaa haki neljä ihmistä. Kysyimme heiltä:

1. Mitä haluat kertoa itsestäsi?
2. Mitä ajattelet seurakunnan perustyöstä ja sen tekemisestä?
3. Miten kehittäisit seurakunnan vapaaehtoistyötä ja seurakuntalaisten osallistumista?
4. Erityistaitoja, joista voi olla hyötyä työssä?
5. Aiotko muuttaa paikkakunnalle, jos sinut valitaan?



7

kuin Luther sanoi: ”Musiik‐
ki on Jumalan paras lahja.” 
Varsinaisesti se ei vie minul‐
ta  työaikaani,  sillä  käytän 
levyilläni muita muusikoita 
ja tuottajia.

2. Olen  iloinnut  pappis‐
tehtävästäni. Missään muus‐
sa työssä ei voi kohdata lä‐
himmäisiä  niin  aidosti  ja 
merkityksellisesti.  Seura‐
kunnan  perustehtävänä  on 
kertoa  Jeesuksesta,  johdat‐
taa  ihmisiä  Jumalan  tunte‐
miseen ja pitää yllä toivon ja 
uskon liekkiä niin että seu‐
rakuntalaiset  toteuttaisivat 
Rakkauden  kaksoiskäskyä 
ja  että  se  näkyisi  heidän 
käytännön  elämässään  hy‐
vinvointina.

3. Johdan seurakunnassa‐
ni noin 60 hengen vapaaeh‐
toisten  joukkoa.  Heidän 
kanssaan työskenteleminen 
on arkipäivää. Oleellista on, 
että  seurakuntalaisten  ja 
seurakunnan kysyntä ja tar‐
jonta kohtaavat niin että ih‐
miset,  jotka haluavat antaa 
panoksensa seurakuntatyö‐
hön voivat sen tehdä.
Työssäni  olen  vastannut 

vapaaehtoisten kanssa maja‐
taloilloista,  Loimusta  ja 
muodostanut  heistä  juma‐
lanpalvelusryhmiä, yhtyeitä, 
naisten  brunssin  sekä  eri‐
laisten musiikki, toritapah‐
tumien ja konserttien toteut‐
tajia.  Ideoiden  määrä  on 
loputon.
Ypäjän seurakunnan koh‐

dalla tarkastelisin mitä siellä 
voisi  toteuttaa.  Joka  paik‐
kaan eivät sovi samat mene‐
telmät  vaan  työmuodot 
muodostuvat kunkin seura‐
kunnan tarpeen ja kysynnän 
mukaan.

4. Olen myös talousalan 
ja markkinoinnin ammatti‐
lainen merkonomin  pohja‐
koulutuksella ja 23 vuoden 
yrittäjäkokemuksella.  Yri‐
tystoiminnassa  olen  aina 
hoitanut  itse  kirjanpitoni. 
Talous ja hallinto siis hoitu‐
vat rutiinilla. 
Musiikki on tietysti vah‐

va erityistaito. Laulaminen 
ja  kaikkien  bändisoitinten 
soittaminen sujuu mutkatto‐

masti  ja  senkin  kautta  on 
helppo olla yhteydessä seu‐
rakuntalaisiin  samoin  kuin 
liikunnan kautta, jossa olen 
saanut valmentaa mm. sei‐
väshyppääjiä aina suomen‐
mestareiksi asti.
Näiden taitojen kautta on 

helppo olla yhteydessä alan 
harrastajiin ja luoda toimivat 
suhteet seurakunnan sidos‐
ryhmiin ja muihin vaikutta‐
jiin.
Hallitsen hyvin sosiaali‐

sen median markkinoinnin 
ja osaan käyttää sitä seura‐
kunnan hyödyksi, niin kuin 
myös perinteistä mediaa.

5. Olen aina asunut myös 
työpaikkakunnallani.  Mi‐
nusta se ikään kuin kuuluu 
asiaan. 

Pentti Lehto
1. Olen helposti lähestyt‐

tävä  ja  hyvin  erilaisten  ih‐
misten kanssa toimeentuleva 
ja jotkut sanovat minua huu‐
morintajuiseksikin. Perhet‐
täkin minulla on, vaimo  ja 
kaksi aikuista poikaa ja kol‐
me  ihanaa  lastenlasta.  Va‐
paaajan  harrastuksina mi‐
nulla  on  luonnossa 
liikkuminen, kuntoilu ja re‐
serviläistoiminta.  

2. Pohjimmiltaan tuo pe‐
rustyö on pyrkimystä vastata 
siihen  ihmisen  sisimmässä 
olevaan  kaipuuseen,  toi‐
voon, luottamukseen ja an‐
saitsemattomaan  armoon, 
jonka vain yhteys Jumalaan 
voi ihmiselle antaa. Eli pu‐
hua Jumalasta, Jeesuksesta 
ja  Pyhästä  Hengestä  roh‐
keasti  ja  ymmärrettävästi 
kaikkialla ja kutsua ihmisiä 
Jumalan yhteyteen sekä roh‐

kaista  välittämään  lähim‐
mäisistä ja koko luomakun‐
nasta. Tämä on se perusta, 
jolle  sitten  rakentuu  koko 
seurakunnan toiminta.

3. Jäsenmäärät seurakun‐
nassa  ovat  laskussa  myös 
Ypäjällä ja se tosiasia pakot‐
taa väistämättä tehostamaan 
toimintaa. Jo nyt tehdyt toi‐
met  talouden  ja  toiminnan 
tehostamiseksi  ovat  hyvä 
pohja  jatkaa Ypäjän  seura‐
kunnan valitsemaa tietä itse‐
näisenä seurakuntana.
Tulevaisuuden  kannalta 

vapaaehtoisten vastuunkan‐
tajien,  yhteisöllisyyden  ja 
osallisuuden rooli tulee väis‐
tämättä  olemaan  merkittä‐
vämpi. Uusia vastuunkanta‐
jia  toimintaan  saadaan 
mielestäni tarjoamalla mah‐
dollisuuksia jokaisen omien 
kykyjen  ja  taitojen  käytön 
mahdollistamiseen  seura‐
kunnan  toiminnassa,  tasa‐
vertaisen osallisena työnte‐
kijöiden kanssa.

4.  Olen  toiminut  aikai‐
semmin  monenlaisissa  eri 
työelämän tehtävissä. Eten‐
kin pitkään yrittäjänä toimi‐
minen, antaa minulle vahvan 
pohjan  johtaa myös  seura‐
kuntaa  niillä  taloudellisilla 
ja henkilöstöresursseilla, joi‐
ta käytettävissä on.
5. Kyllä.

Samuel Mäkinen

1. Olen Samuel Mäkinen, 
47 vuotias kappalainen Uu‐
destakaupungista. Olen kou‐
lutukseltani  Filosofian  ja 
Teologian maisteri. Pappina 
olen ollut 11 vuotta, ja sitä 
ennen ITalan töissä. Papin 
työssä pidän eniten sananju‐
listamisesta ja ihmisten koh‐
taamisesta  toimituksissa  ja 
muissa yhteyksissä.

2. Seurakunnan perustyö 
on seurakuntalaisten kohtaa‐
mista heidän erilaisissa elä‐
mänvaiheissaan. Se on myös 
jumalanpalveluselämää, jota 
tulisi kehittää sellaiseksi, et‐
tä se on koko seurakunnan 
asia. Niin että seurakuntalai‐
set ovat myös toteuttamassa 
jumalanpalveluksia. Seura‐
kunnalla on paikka nykypäi‐
vänkin yhteiskunnassa.

3.  Tulevaisuudessa  va‐
paaehtoistyön rooli korostuu 
seurakunnissa.  Eli  yhä  vä‐
hemmän  on  työntekijöitä 
käytettävissä.  Kun  seura‐
kuntalainen  kokee  seura‐
kunnan ja uskon merkityk‐
selliseksi, siitä seuraa melko 
luontevasti se, että tämä ha‐
luaa osallistua seurakunnan 
toimintaan ja myös palvella 
seurakunnan  keskellä.  Pa‐
nostaisin siis uskon vahvis‐
tamiseen. Se tapahtuu vaik‐
kapa  raamattukoulutusten, 
rukouskoulutusten ja myös 
rikkaan jumalanpalveluselä‐
män kautta. Uskon vahvis‐
tuessa rohkeus toimia seura‐
kunnan  keskellä  lisääntyy. 
Seurakunnan yhteisöllisyy‐
den vahvistaminen on myös 
tärkeää.  Se  voisi  tapahtua 
vaikkapa pienryhmätoimin‐
nan kautta.

4.  Olen  pianonsoitto  ja 
laulutaitoinen,  jota  voin 
hyödyntää esim. hartauksis‐
sa. Aikaisempi koulutukse‐
ni,  tietojenkäsittelytieteen 
korkeakoulututkinto  antaa 
valmiuksia hyödyntää tieto‐
järjestelmiä  työssäni. Olen 
toiminut aikuistyön ja lähe‐
tystyön työalavastaavana se‐
kä oppilaitospappina.

5. Luultavasti kyllä, aina‐
kin lähitulevaisuudessa.
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Ypäjäläinen,  mones‐
sa mukana ollut äi‐

timme ja mammamme Aili 
Kylä kutsuttiin taivaan le‐
poon 7.9.2020.
Aili  syntyi  Kuusjoen 

kylässä Palasen suureen si‐
saruskatraaseen  toiseksi 
nuorimpana  kesäkuussa 
1927.  Nuoruutta  varjosti 
sotaaika  ja  oman  Paavo 
veljen  kaatuminen  rinta‐
malla.
Aili  jatkoi  kotitilan 

emäntänä  yhdessä  puoli‐
sonsa Antti Kylän kanssa. 
Palasesta tuli Kylä kun hei‐
dät vihittiin vuonna 1949. 
Esikoispoika Matti syntyi 
vuonna  1950,  Helena 
1954, Heikki 1964 ja Eliisa 
1965. 1965 vuoteen samas‐
sa talossa asui myös Ailin 
isä Kustaa Palanen.
Lasten  ollessa  pieniä, 

päivät olivat työtä täynnä. 
Päivää rytmittivät navetta‐
työt,  muut  maataloustyöt 
sekä kotityöt. Aili ja Antti 
olivat hyvin vieraanvarai‐
sia,  sukulaiset  ja  ystävät 
olivat  aina  tervetulleita. 
Ruokaa ja kahvia tarjottiin 
kaikille ketkä poikkesivat.

Ailille  tärkeitä  olivat 
kaikki läheiset. Hänen esi‐
merkkinsä  opetti  meille 
nuoremmille sukupolville, 
miten  toisia  ihmisiä  koh‐
dellaan ja tehdään yhdessä 
asioita toisiamme kunnioit‐
taen  ja  auttaen.  Lukuisat 
seurakunnan  ja  Kuusjoen 
Marttojen talkoot, myyjäi‐
set ja yhteisvastuukeräyk‐
set oli vuosikymmeniä tär‐
keässä roolissa.
Myöhemmin laulaminen 

kirkkokuorossa ja käsityöt 
olivat lähellä sydäntä.
Joka  viikko  leivottiin 

parikymmentä hiivaleipää, 
josta lämpimäiset sai myös 
naapurit ja läheiset.
Aili  ja Antti  muuttivat 

Kuusjoelta  kirkonkylään 
1989, kun nuorin tytär Elii‐
sa ja puolisonsa Jarkko jat‐
koivat  tilanpitoa  vuonna 
1988.
Aili ja Antti asuivat Kal‐

lenpolulla,  jossa  nopeasti 
tutuksi  tulivat  taloyhtiön 
muutkin asukkaat. Kirkos‐
sa ja seurakunnan ja vete‐
raanien tilaisuuksissa käy‐
tiin viikoittain.
Voinnin  heiketessä  he 

siirtyivät Ypäjän  palvelu‐
kotiin. Viimeiset elinvuo‐
det Aili oli hoidossa Valko‐
vuokossa.  Ailin  voimat 
hiipuivat  pikkuhiljaa  ja 
saatoimme hänet puolison‐
sa Antin rinnalle 3.10.2020 
Ypäjän hautausmaalle.
Kiitos  äiti  ja  mamma 

yhteisistä hetkistä ja muis‐
toista.  Ailin  lempikappa‐
leen sanoin. Niin paljon ois 
aihetta lapsella kiittää, Ju‐
malan lahjoja kaikille riit‐
tää.

Kirjoittajat  ovat  tytär 
Eliisa  Perävainio  ja  lap‐
senlapsi Minna Kylälehto‐
nen

Aili Kylän muisto elää!
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Otsikkona oleva vanha 
sananlasku  lienee 

hyvinkin tuttu. Sama ajatus 
löytyy myös Jeesuksen vuo‐
risaarnasta  ”Kaikki, minkä 
toivotte  ihmisten  tekevän 
teille, tehkää te heille.” Jo‐
kainen  ihminen  tietää mo‐
lempien ohjeiden merkityk‐
sen, mutta näiden sääntöjen 
noudattaminen  jokapäiväi‐
sessä arjessa onkin sitten jo 
paljon haastavampaa.
Monesti tulee eteen tilan‐

teita,  joita  ei  voi  ennustaa, 
mutta joihin on silti reagoi‐
tava jollakin tavalla. Silloin 
tulee turhan usein toimittua 
impulsiivisesti, mikä johtaa 
siihen, että sanoo toiselle ih‐
miselle pahasti. Uskon, että 
jokainen  meistä  tietää  ja 
tuntee sydämessään tilantei‐
ta, joissa olisi voinut toimia 
toisin. 
Jokaisella  on  ollut  elä‐

mässä  vaikeita  aikoja,  jol‐
loin elämä on tuntunut toi‐
vottomalta. Näinä hetkinä ei 
välttämättä ole ollut voimia 
etsiä, saati pyytää apua. Lä‐
himmäisistäkin on saattanut 
tuntua siltä, ettei tiedä, mitä 
sanoa tai tehdä. Aito läsnä‐
olo  on  kuitenkin  kaikkein 
tärkeintä. Silloin toinen tie‐
tää, että olen edelleen tässä. 
Voit myös miettiä, miten toi‐
voisit  itseäsi  kohdeltavan 
vastaavassa  tilanteessa. 
Yleisesti ottaen voi kuiten‐
kin sanoa, että kun auttaa ja 
tukee  toista,  on  helpompi 

saada itsekin apua. Kauniit 
sanat ja hyvät teot palaavat 
moninkertaisena takaisin. Ja 
niitä kannetaan  sydämessä 
mukana kenties jopa tietyn‐
laisena lohdutuksena ja elä‐
män  ohjenuorana.  Suurin 
siunaus olisi se, että lähim‐
mäisenrakkaus  ja  anteek‐
sianto peittäisivät menneet 
riidat  alleen.  Tärkeintä  on 
kuitenkin selvittää asiat re‐
hellisesti ja pyytää anteeksi. 
Helppoa  se  ei  ole,  koska 
olemme  kaikki  omanlai‐
siamme  persoonia.  Turha 
katkeruus ja viha kuitenkin 
pahentavat oloa. Anteeksi‐
pyytäminen,  anteeksianta‐
minen ja vaikeankin riidan 
katkaisu sen sijaan ovat ai‐
noa tie elämän jatkumiseen.
Jumalan  eteen  saamme 

tulla juuri niin rikkonaisina 
kuin olemme. Todennäköi‐
sesti  jokainen  on  joskus 
epäillyt Jumalaa tai mietti‐
nyt, missä Hän oli  elämän 
vaikeuksien keskellä. Tuol‐
loin Pyhä Henki kuitenkin 
toimii  niin  sanottuna  väli‐
kappaleena  ja  vetää  meitä 
takaisin Jumalan yhteyteen, 
sillä Jumala ei suostu meitä 
hylkäämään.  Hän  lähettää 
meidän  elämäämme  toisia 
ihmisiä ja se on monesti Hä‐
nen  tapansa  antaa  takaisin 
hyvyyttä, jota me osoitam‐
me lähimmäisillemme. 
Siunausta ja anteeksian‐

toa kaikille!

Metsä vastaa kuin sinne huudetaan
Katriina Laiho, diakonilastenohjaaja

Kulttuuriyhdistys  Kuvio  ry  hakee  sponsorointiyhteistyöstä 
kiinnostuneita  kumppaneita  Taidetta  näkyvissä  ‐hankkee‐
seen.  Yhteistyö  ajoittuu  loppuvuoteen  2020,  jonka  aikana 
hankkeessa toteutetaan teoshankintoja Forssan seudun hy‐
vinvointikuntayhtymän (FSHKY) jäsenkuntien toimipisteisiin.

Mahdollisia yhteistyömuotoja ovat esimerkiksi yksittäisen tai‐
deteoksen sponsorointi, teoksen hankintakustannuksiin osal‐
listuminen tai yhteisötaideteoksen toteuttaminen. Yhteistyön 
vastikkeesta sovitaan tapauskohtaisesti, kuitenkin siten, että 
sponsoriyhteistyöstä syntyy aitoa arvoa myös teostoteutuk‐

siin osallistuneille toimijoille.

–Jos mukaan lähtee isoja sponsoreita, heidän osallisuutensa 
voisi hyvin näkyä myös laajemmin hankekohteiden nimistös‐
sä tai miksei itse teoksissakin, mikäli teoksen luonne sen vain 
sallii.  Toivottavasti  moni  paikallinen  yritys  ja  toimija  lähtee 
mukaan, sanoo hankkeen kulttuurituottaja Tiina Hartikainen.

Taidetta näkyvissä on Forssan seudun hyvinvointikuntayhty‐
män jäsenkunnissa toteutettava hanke, jonka tavoitteena on 
kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden edistäminen so‐
siaali‐ ja terveydenhuollon toimipisteissä.

Yhteistyökumppaneita Taidetta näkyvissä hankkeeseen
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Kunta  otti  haasteen 
vastaan, kun Eläke‐

liitto Ypäjän yhdistys kysyi 
paikkaa, mihin  taimet  voi‐
taisiin istuttaa. Kunnan tek‐
nisen osaston päällikkö Jou‐
ko Käkönen oli jo hoitanut 
etukäteen hyvin istutusalu‐
een, jotta oppilailla oli sel‐
vät paikat, mihin taimet lai‐
tetaan.
Taimet saimme lahjoituk‐

sena Metsä Groupilta Virt‐
taalta. Suvi Malinen toi tai‐
met sekä istutusputket, hän 
myös  opasti  miten  taimet 
maahan laitetaan. Apuna oli 
yhdistyksen  miehiä,  jotka 
avittivat  istutusputkien 

kanssa näppärästi.
Oli  kaunis  aamu,  kun 

Perttulan koulun kakkosluo‐
kan oppilaat saapuivat suo‐
rassa  jonossa  opettajiensa 
johdolla Honkalantien puis‐
toalueelle. Mukanaan heillä 
oli kepit, johon jokainen oli 
kirjoittanut  nimensä,  mikä 
sitten laitettiin kuusentaimen 
viereen.
Myös opettaja Juha Vuori 

istutti koulun nimiin yhden 
kuusentaimen  edustamaan 
koulua.
Kakkosluokan  oppilas 

Eevertti kertoi, että voi käy‐
dä katsomassa ja hoitamassa 
kuusentainta  hyvin  usein, 

kun mummu asuu  ihan  lä‐
hellä.  Oppilaat  Jadessa  ja 
Elsa eivät ole istuttaneet en‐
nen puuntaimia, mutta Ka‐
roliina on jo melkeinpä am‐
mattilainen,  hän  on 
istuttanut kirsikka ja sitruu‐
napuita. Olivat kaikki reip‐
paita tyttöjä ja poikia.
Kun  kakkosluokka  lähti 

jonossa  takaisin  koululle, 
niin kolmasluokkalaiset saa‐
puivat paikalle yhtä hienos‐
sa jonossa. Kolmasluokka‐
laiset Netta, Stella, Aamu ja 
Sanni kertoivat, että tämä oli 
mukava päivä ja aamupäivä‐
retki.  Tämän  jälkeen  me‐
nemme  musiikkitunnille. 

Laulajatyttöjä olivat.
Koululle  lahjoitettiin 

diplomi  tapahtumasta  ja 
muistuttamasta  omasta 
puusta, jota he voivat käydä 
katsomassa  ja  hoitamassa. 
Kaikki saivat myös LähiTa‐
piolan lahjoittamat heijasti‐
met  syksyn  pimeitä  iltoja 
varten. Kiitos Ypäjän kunta, 
Perttulan  koulun  opettajat 
sekä oppilaat, Metsä Group 
sekä Suvi Malinille ja Elä‐
keliiton Ypäjän yhdistyksen 
aktiivisille  jäsenille  avusta 
istutuksessa.

Puiden istutusta Ypäjällä 21.09.2020 
Sukupolvien ketjussa ‐haaste 2020
Sinikka Suonpää, Eläkeliiton Ypäjän yhdistys

Sukupolvien ketjussa piirustushaaste
Eläkeliiton Ypäjän yhdistys toteutti teeman syyskuussa yhdessä Heporannan päiväko‐

din sekä esikoululaisten kanssa. Jokainen piirsi perheensä jäsenten kuvat paperille, jonka 
jälkeen ohjaajien opastuksella ne liimattiin toisiinsa pitkäksi ketjuksi. Pituutta ketjulle tu‐
li 5 metriä ja 10 senttiä.
Lämpimät kiitokset kaikille esikoululaisille sekä Heporannan päiväkodin opettajille! 

Ketju oli nähtävänä vanhusten viikolla 1.10. Seurakuntakodilla ja 4.10. kirkossa, jonka 
jälkeen ketju on nähtävillä Palvelutalon käytävän seinällä.

Perttulan koulun oppilaat istuttivat puita. KUVAT: Markku J. Honka (vasen), Sinikka Suonpää (oikea)
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Eläkeliitto Ypäjän yhdistys
10.11. klo 11.00 Hallituksen kokous, Veteraanitupa

10.11.  klo  13.00  Syyskokous,  vieraana  Saara  Kiuru,  Etelä‐Hä‐
meen  piirin  toiminnanjohtaja.  Veteraanitupa. Maskisuositus, 
käsidesiä saatavilla, kahvitarjoilua ei ole.

17.11. klo 13.00 Lukupiiri, Veteraanitupa

20.11. klo 13.00 Tarinatupa, Veteraanitupa

21.11. Tea eriesitys ISÄ peru u

27.11. Pikkujoulu Annan ellä peru u

18.12. klo 13.00 Tarinatupa, Veteraanitupa

20.12. Joulukonser  kirkossa

05.01.2021 klo 11.00 Hallituksen kokous, Veteraanitupa

05.01.2021 klo 13.00 Kuukausitapaaminen, Veteraanitupa

19.01.2021 klo 13.00 Lukupiiri, Veteraanitupa

Keskusta Ypäjän eteläinen paikallisyhdis
tys ry
Ylimääräiset  kokoukset  1.  16.11  ja  2.  2.12.    Molemmat  ko‐
koukset  klo  17  veteraanituvalla.  Päätetään  paikallisyhdistyk‐
sen lakkau amisesta. Tervetuloa Hallitus. 

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

Kulttuuri Puomi ry
Joulumyyjäiset 5.12. klo 10‐14 Pertunkaaressa. Myyn pöydät 
Idea cket.fi/kul uuripuomi tai p. 050 559 5927.

Kuusjoenkulman kyläyhdistys
La  5.12.  Pikkujoulu  klo  13.00  Piilikankaalla,  ulkotapahtuma. 
Puurotarjoilu, lapsille ohjelmaa.

Avantosauna sunnuntaisin klo 15‐18, 5€/henk.

LC Ypäjä
Perinteinen joulukuusien myyn  torilla 20.12. klo 10‐18.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Ypäjän 
yhdistys
Sääntömääräinen  syyskokous  pidetään  20.11.  (HUOM. 
muu unut  päivä)  kello  19  Veteraanituvalla.  Hallitus  kokoon‐
tuu kello 18. Tervetuloa!

Ypäjän Hevosystäväinseura ry
Vuosikokous torstaina 26.11.2020 klo 18.00 Ravintola Karrin‐
puomi.  Sääntöjen  määräämät  asiat,  vuoden  2019  hevosten 
palkitseminen,  seuran  jäsenten  omistuksessa  oleville  tam‐
moille vuonna 2019, syntyneiden varsojen muistaminen. Ter‐
vetuloa! Johtokunta

SPR Ypäjän osasto
Syyskokous Veteraanituvalla maanantaina 23.11.  kello 19.00. 
Sääntömääräiset asiat, kahvitarjoilu. 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! Vuodenvaihteessa  toiminta  tauol‐
la,  joulukahvit  torstaina  17.12.  ja  kevätkauden  aloitus  keski‐
viikkona 13.1.2021. Seniorikaveri Mervi on  tava avissa myös 
Haavin aamuissa. Mervin puhelinnumero 050 576 3040. Lisä‐
etoja puh. 050 363 0508/Satu Leppälah  tai 050 370 6867/

Eeva Mikkola

Suomen Keskusta r.p:n Ypäjänkylän paikal
lisyhdistys ry.
Ylimääräinen  kokous  pidetään  torstaina  3.12.  klo  18.30  Lip‐
posella, Humppilan e  107.  Johtokunta  kokoontuu  klo  18.00. 
Asiana yhdistyksen purkaminen sekä siitä aiheutuvat toimen‐
piteet. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! Johtokunta 

Ypäjän Karjalaisseura ry
Vuosikokous  ja  tupailta  keskiviikkona  09.12.2020  kello  18.00 
alkaen Veteraanituvalla, Per ulan e 7 Ypäjä. Kokouksessa kä‐
sitellään sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa  joukolla mu‐
kaan! Ypäjän Karjalaisseura ry / Hallitus

Ypäjän Keskusta 
Kunnallisjärjestön  syyskokous  Veteraanituvalla  La  5.12.2020 
klo 14.00. Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden 
lisäksi kunnallisjärjestön lakkau aminen. 

Ypäjän kotiseutuyhdistys ry
Vuosikokoukset pidetään torstaina 19.11.2020 kello 18.00 al‐
kaen Veteraanituvalla,  Per ulan e 7  Ypäjä.  Käsitellään  sään‐
töjen määräämät asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa. Hallitus

Ypäjänkylän Kyläyhdistys
Ypäjänkylän  Seuraintalon  loppuvuoden  2020  tapahtumat 
(Pikkujoulu,  Joulumyyjäiset  ja  Yksinäisten  Joulujuhla)  on  pe‐
ruute u. Pahoi elemme.

Ypäjän  Per ulan  py:n  syyskokous  Veteraanituvalla  La 
5.12.2020  klo  15.00.  Kokouksessa  käsitellään  sääntömääräis‐
ten  asioiden  lisäksi  yhdistyksen  sääntöjen  muu amista  ja 
kuntayhdistyksen perustaminen. Yhdistysten hallitukset.

Ypäjän Yllätys ry
Syyskokous sunnuntaina 29.11.2020 kello 13:00 Pertunkaaren 
palloilusalissa.  Käsitellään  sääntöjen  määräämät  asiat.  Halli‐
tus

8/2020

Yhdistystoiminta

Psst...! Yhdistystoimija, leikkaa talteen Ypäjäläisen ensi 

vuoden ilmestymisaikataulu sivulta 8!
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Kunta sai syyskuussa 
palvelukseensa  uu‐

den nuorisoohjaajan,  jolle 
Ypäjän nuoret ovat  tuttuja, 
tosin useamman vuoden ta‐
kaa.  Nuutajärvellä  asuva 
Piia Nikkilä, 47, on toimi‐
nut Hevosopiston kuraatto‐
rina yhden lukuvuoden ajan 
ja Ypäjän  kunnan  nuoriso‐
työssä kesällä 2007.
– Vielä täältä löytyy tut‐

tuja kasvoja ja tuttuja juttu‐
ja, Nikkilä vakuuttaa.
Hän on pyrkinyt  syksyn 

mittaan palauttamaan nuori‐
sotyön normaaliraiteille, tai 
ainakin  niin  normaaleille 
kuin  koronavarautumisen 
tiimoilta  on  mahdollista. 
Esimerkiksi  nuorisotila 
Haavi  on  avannut  pitkästä 
aikaa ovensa.
Varhaisnuoret ovat olleet 

todella innoissaan mahdolli‐
suudesta päästä viettämään 
aikaa nuorisotilassa, ja myös 
yläkoululaisten keskuudessa 
Haaviillat ovat vetäneet vä‐
keä.
–  Tarkoituksenmukaista 

olisi, että tilaa käytettäisiin. 
Haavi  on hiljattain  remon‐
toitu, Nikkilä mainitsee.
Kasvojenkohotuksen  li‐

säksi Haavissa työskentele‐
vien  kasvot  ovat  uudistu‐

neet.  Nikkilän  lisäksi 
nuorisotilaa valvovat Santeri 
Niskanen ja Kalle Seppänen.
Nuorisotyön rinnalla Nik‐

kilä vastaa kunnan kulttuuri‐
asioista. Hän näkisi esimer‐
kiksi  erilaisten 
taidenäyttelyiden  tuomisen 
kuntaan sellaisena toiminta‐
na,  jota  voidaan  koronara‐
joitustenkin  voimassaolon 
ajan toteuttaa.

NUORET ovat Nikkilälle 
sydämen asia. Hän on suo‐
rittanut etsivän nuorisotyön 
virallisen koulutuksen,  jol‐
laista ei ole tällä hetkellä tar‐
jolla missään oppilaitokses‐
sa. Se on sääli, sillä etsivällä 
nuorisotyöllä on iso vaikutus 
niiden nuorten elämään, jot‐
ka  eivät  ole  saaneet  otetta 
koulutuksesta tai työelämäs‐
tä.
–  Etsivä  nuorisotyö  on 

nuorelle  vapaaehtoista  ja 
maksutonta. Etsivän nuori‐
sotyön täytyisi tosin olla en‐
nemmin  vaikkapa  löytävä 
nuorisotyö,  sillä me emme 
ole mitään poliiseja.
Syksy on tarjonnut nuori‐

sotyössä  mietiskeltävää. 
Alaikäiset ovat ottaneet kon‐
tolleen tihutöitä, joita on sel‐
vitelty  muun  muassa  mo‐

niammatillisen 
Ankkuritiimin kanssa.
–  Vähän  tässä  on  ollut 

ikäviä  hässäköitä,  joita  on 
saanut selvitellä, mutta asiat 
menevät eteenpäin, Nikkilä 
vakuuttaa  ja  kertoo  ypäjä‐
läisten nuorten olevan todel‐
la kivoja ja avoimia.
Sekä  etsivässä  nuoriso‐

työssä  että  perusnuoriso‐
työssä olisi tärkeää, että työ‐
tä  tekevät  ihmiset  tulisivat 
tutuiksi  ja  heille  suotaisiin 
mahdollisuus  tehdä  pitkä‐
jänteistä työtä. Tällöin voisi 
puhua hyvin hoidetusta ko‐
konaisuudesta.

–  Minun  ajatukseni  on, 
että  nuorisotyössä  täytyisi 
olla jatkumo, joka alkaisi jo 
ekaluokalla,  pääpainon  ol‐
lessa yläkouluikäisissä.
Kuviossa on tärkeää huo‐

mioida huoltajien merkitys. 
Nuorisoohjaaja  toivookin 
avointa  yhteistyötä,  jossa 
vanhemmat voivat matalalla 
kynnyksellä  ottaa  yhteyttä 
mieltään  askarruttavissa 
asioissa  ja  kertoisivat  roh‐
keasti myös niistä nuorista, 
jotka  voisivat  hyötyä  etsi‐
västä nuorisotyöstä.

Kotiseutumuseolla sijaitseva Laurilan torppa sai lahjoi‐
tuksen, josta ei väriä puuttunut. Pääkaupunkiseudulla asuva 
Risto Jokinen palautti torpalta maailmalle lähteneen ryijyn 
alkuperäiseen kotiinsa.
Jokinen painottaa olleensa lahjoituksessa lähinnä kuriirin 

roolissa. Ryijy kuuluu hänen äidilleen, Kerttu Jokiselle, jon‐
ka sukujuuret ovat Ypäjällä.
Laurilan torppaa asutti aikoinaan Juho Laurila, jolla oli 

Fransniminen poika. Frans avioitui Huldan kanssa. Frans ja 
Hulda Laurila ottivat hoidettavakseen Lempinimisen tytön, 
Risto Jokisen isoäidin.
Kerttu Jokisen tyttönimi on Lehtimäki. Jokinen hänestä 

tuli tavattuaan punkalaitumelaisen myllärin.
– Ryijy on kulkeutunut meille Huldan ja Fransin kotoa. 

Yritin selvittää heidän kotipaikkaansa, mutta se on minulle 
hämärän peitossa, mistä he muuttivat lähelle Ypäjän asemaa.
Suvun kiemurat eivät ole Koijärvellä syntyneelle Risto 

Jokiselle aivan selviä, sillä kaikesta ei haluttu puhua ja nuo‐

rempana hänen mielenkiintonsa ei tahtonut riittää vanhojen 
asioiden puimiseen.
– Minulla on nippu valokuvia, mutta en tiedä, keitä ku‐

vissa on.
Jokinen lahjoitti torppaan ryijyn lisäksi vanhan arkun se‐

kä seinälautasen. Näiden esineiden historia ei ole senkään 
vertaa selvillä.
Risto Jokisen äiti asuu Hyvinkäällä. Hänen muistinsa ei 

ole enää parhaassa terässä, siksi Risto toivookin ryijyn tai 
suvun historiasta tietävien ottavan häneen yhteyttä. Yhteys‐
tiedot saa Ypäjäläisen toimituksesta.

Piia Nikkilä on opiskellut nuorisotyön lisäksi tekstiiliar
tesaaniksi ja sisustussuunnittelijaksi. KUVA: Katriina 
Reijonen

PPiiiiaa  tteekkeeee  ttyyööttää  kkookkoo  ssyyddäämmeellllää
Katriina Reijonen

Ryijyn arvoitus


