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AVOIN VARHAISKASVATUS
YPÄJÄLLÄ
Ota yhteyttä Minna Noukoon tai Anne‐Mari Paloposkeen,
jos haluat toimintakaudella 2021–2022 osallistua lapsesi /
lastesi kanssa avoimen varhaiskasvatuksen toimintaan!

Avoin varhaiskasvatus kokoontuu kerran viikossa nuoriso‐
tila Haavissa. Toiminta on vaihtoehto perheille, joilla ei ole
tarvetta koko‐ tai osapäiväiseen varhaiskasvatukseen.
Perheet, jotka saavat kotihoidontukea tai yksityisen hoi‐
dontukea voivat käyttää avoimen varhaiskasvatuksen pal‐
veluja. Avoimen varhaiskasvatuksen perhekerhot tarjoavat
perheille sosiaalisia suhteita, vertaistukea muilta perheiltä
sekä mahdollisuutta monipuoliseen virikkeelliseen toimin‐
taan. Se on samalla myös perheiden tukena kasvatustyös‐
sä.
Toiminta perustuu aktiiviseen yhdessäoloon, jossa van‐
hemmat huolehtivat lapsistaan. Toiminnan sisältö muo‐
toutuu vanhempien ja lasten esittämien toiveiden pohjalta
yhdessä toteuttaen. Vapaan yhdessäolon ja leikin lisäksi
toiminta sisältää esim. askartelua, musiikkia, liikuntaa ja
retkiä lähiympäristöön.
Minna Nouko
050 5747744

minna.nouko@ypaja.ﬁ

Anne‐Mari Paloposki
044 4352015

anne‐mari.paloposki@ypaja.ﬁ

Yhteisellä asialla
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Vaalit käytiin – työt jatkuvat
Markku Saastamoinen, väistyvä kunnanhallituksen puheenjohtaja

K

untavaalien valitsemat valtuutetut eli päättäjät aloit‐
tavat työnsä elokuussa, kun ensimmäinen valtuuston
kokous pidetään. Kokouksessa valitaan muut luottamushen‐
kilöt kunnan toimielimiin sen mukaan, mitä ryhmien välisis‐
sä neuvotteluissa on sovittu. Ensi kerran ”miesmuistiin”
kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston puheenjohtajuudet
tulevat nyt eri poliittisille ryhmille. Onnittelut kaikille vali‐
tuille valtuutetuille ja omasta puolestani myös kiitokset ää‐
nestäjille – työ kunnan ennakoivana päättäjänä jatkuu.
Luottamushenkilöiden tehtävä on hankkia tietoa ja pereh‐
tyä asioihin huolella. On ymmärrettävä kokonaisuuksia.
Tehtäviin perehtymiseksi järjestetään koulutusta, johon osal‐
listuminen on tärkeätä, jotta kuntalain tärkeimmät kohdat,
valtuutettujen ja muiden luottamushenkilöiden asema, tehtä‐
vät, roolit ja vastuut sekä uusi hallintosääntömme tulevat tu‐

"

Paljon puhutun elinvoiman merkitys on‐
kin suuri, ei vain Ypäjällä vaan koko vii‐
d en k unna n Fo r s s a n s eud ul l a .

tuiksi. Lisäksi on perehdyttävä kokouskäytäntöihin ja kult‐
tuuriin. Myös kunnan kuntalaisten osallistaminen on
tärkeätä, jotta heidän toiveensa tulee riittävästi huomioiduk‐
si.
Kunnan talous on edelleen keskeinen asia meidän päättä‐
jien huolehtia. Kaikissa kunnan toimielimissä ja toimialoilla
on pureuduttava kuntatalouteen ja sen kestävyyteen. Valtion
ja yleensä maamme kuntien heikko taloudellinen tilanne ei‐
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vät tuo lisärahoitusta kunnille
seuraavina vuosina.
Valitettavasti monien en‐
nusteiden mukaan Ypäjä ei kuulu kuntien joukossa menesty‐
jiin, mikä on meille haaste, joka on koetettava voittaa.
Ikääntyminen, alhainen syntyvyys ja epäedullinen väestöra‐
kenteen kehitys ovat tämän ongelman tunnusmerkkejä, mut‐
ta ei siis yksin meillä Ypäjällä; näin tapahtuu Suomessa nel‐
jässä viidestä kunnasta. Paljon puhutun elinvoiman merkitys
onkin suuri, ei vain Ypäjällä vaan koko viiden kunnan Fors‐
san seudulla.
Uusien valtuutettujen ensimmäisenä tehtävänä heti kesän
jälkeen on kunnan talousarvion laatiminen ja strategian päi‐
vittäminen. Kunnan talouden tasapainon säilyttäminen on
tärkeintä. Tällöin on muun muassa pohdittava kuntien todel‐
lista yhdessä tekemistä, mikä tyssäsi edellisellä valtuusto‐
kaudella kaudella joissakin kunnissa syntyneeseen jarrutte‐
luun. On tehtävä rohkeita päätöksiä ja katsottava koko ajan
eteenpäin tulevaisuuteen ja tehtävä valintoja, mahdollisim‐
man ennakoivasti. Talouden seurannan ja mittareiden on ol‐
tava ajantasaiset.
Tulevana toimikautenaan päättäjät tekevät myös soteuu‐
distusta ja pohdintaa siitä, kuinka se vaikuttaa kunnan toi‐
mintaan ja rakenteisiin. Forssan seudun hyvinvointikuntayh‐
tymän toiminta puretaan ja kunnan mahdollisuudet vaikuttaa
maakunnan laajuisen hyvinvointialueen toimintaan pienene‐
vät. Samalla on odotettavissa kustannusten nousua.
Oma roolini kunnanhallituksen puheenjohtajana päättyy.
Runsaat neljä vuotta kestänyt pesti oli mielenkiintoinen ja
antoisa, ja hallituksen toiminta onnistunutta. Tästä osoituk‐
sena oli äänestäjiltä saamani edellisestä kerrasta selvästi
kasvanut henkilökohtainen ja puolueeni äänimäärä.
Pidetään päätökset vastedes omissa käsissä ilman ulko‐
puolista ohjailua!

Kunnanvirasto:

Ypäjän seurakunta

ILMOITUSHINNAT

Per ulan e 20

Per ulan e 8

Yhdistyksen ilmoitukset ‐30%

32100 Ypäjä

32100 Ypäjä

puh. (02) 762 6500

puh. (02) 767 3108

kunta@ypaja.ﬁ

ypaja.srk@evl.ﬁ

Päätoimittaja:

Seurakuntatoimisto

Katriina Reijonen

Ma, ke, to klo 9‐12

puh. 050 337 2527

Diakoniatoimisto

ypajalainen@ypaja.ﬁ
Sivunvalmistus:

klo 11.30‐13,
to klo 15‐16

Etu ja takasivu
0,75 €/pmm + alv
Muu osa lehteä
0,50 €/pmm + alv
ILMOITUSTEN JÄTTÖPÄIVÄ
Seuraava Ypäjäläinen ilmestyy
1.9.2021. Lehteen tarkoite u

Painotalo Painola

aineisto on lähete ävä

Jakeluhuomautukset:

sähköpos tse osoi eeseen

Jakelukulma Oy

ypajalainen@ypaja.ﬁ viimeistään

puh. 050 447 7739

maanantaina 23.8.2021 klo 15.
Nro 8/2021 ilmestyy 29.9.2021.
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Loppukesän tunnelmia
Tatu Ujula, kunnanjohtaja

Y

päjällä kesää on vietetty lämpöisissä merkeissä, ja
villasukat ovat saaneet pysyä visusti komerossa. Kesäkuun kuntavaalit ovat nyt taakse jäänyttä elämää. Kunta
on saanut itselleen uudet valtuutetut ja varavaltuutetut.
Äänestysaktiivisuudessa olimme Ylen mukaan Kanta-Hämeen toisella sijalla. Hopea ei ole häpeä! Onnittelut kaikille
vaaleissa valituiksi tulleille ja kannustukset myös heille, jotka
eivät nyt valituksi tulleet. Aktiivista kuntalaisuutta voi toteuttaa hienosti myös valtuustosalin ulkopuolella. Talkootyö ja
yleishyödylliset järjestöt ovat mainioita keinoja rakentaa
kuntaamme entistä ehommaksi paikaksi asua.

A

lkava valtuustokausi tuo eteen mielenkiintoista pohdittavaa. Kesäkuumalla hyväksyttiin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja hyvinvointialueiden perustamista koskeva lainsäädäntö. Hyvinvointialueella
tarkoitetaan itsehallinnollista aluetta, joka vastaa sosiaalija terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisestä. Ypäjäläisinä kuulumme Kanta-Hämeen hyvinvointialueeseen. Kansalaisen kannalta tämä tarkoittaa sitä, että
ensi vuonna meillä on jälleen edessämme vaalit. Uudella
hyvinvointialueella ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla.
Aluevaalit järjestetään sunnuntaina 23.01.2022.

U

udet valtuutetut tulevat seuraavan valtuustokauden aikana päättämään monesta
kuntalaisen arkea koskevasta asiasta. Teen valtuutettuihin tutustumisen teille helpoksi. Kaikki esittelyä
haluavat valtuutetut pääsevät kuvan kera esiin Facebook-sivuni ”kunnanjohtaja Tatu Ujula” kautta. Joka tapauksessa jokaisen valtuutetun kanssa tulen keskustelemaan
kunnan asioista.
Toivotan lisää lämpimiä kesäpäiviä ja tavataan Pertun
Päivillä, jos korona tapahtuman järjestämisen sallii.

"

A kti i vi sta ku ntal ai su u tta vo i to teu ttaa
m yö s val tu u sto sal i n u l ko pu o l el l a.

Kohti uutta valtuustokautta
Markku Leppälahti, Keskustan kuntayhdistyksen puheenjohtaja

YPÄJÄN
KIRJASTO
Hossin e 2, 32100 Ypäjä
Puh. 044‐4352006

O

lemme
kokeneet
historiallisen lämpi‐
män kesän. Kuivuus vaivaa
luontoa ja sadetta kaiva‐
taan. Kuntavaalitkin pidet‐
tiin poikkeuksellisesti ke‐
sällä. Aika oli haasteellinen
kesälomien tuntumassa.
Elokuussa Ypäjällä val‐
mistaudutaan nimeämään
luottamushenkilöt tehtä‐
viinsä puolueiden välisten
neuvottelujen perusteella.
Pienen kunnan tulevai‐
suus on uhkia täynnä. Väki
vähenee ja lähipalvelujen
säilyttämisessä on työsar‐
kaa. Soteakin on rakennettu
vuosia. Itsekin olin pitkään
maakunnallisessa soteval‐

mistelutyöryhmässä. Silloin
valmisteltiin
etuajassa
oman maakuntamme ko‐
koista sotea. Siihen aikaan
oli ilmassa uhka, että oli‐
simme olleet mukana toteu‐
tuksessa PäijätHämeen
kanssa. Nyt soteuudistus on
todellisuutta ja meidän tulee
olla valveilla tässäkin kun‐
tamme edunvalvonnassa.
Vallan keskittyessä reuna
alueet helposti kärsivät.

Y

päjä on hieno paik‐
ka. Meillä on hyvät
mahdollisuudet pysyä mu‐
kana kilpailussa uusista
asukkaista ja uusista yrityk‐
sistä. Täällä on kaivattua

turvallisuutta ja miellyttä‐
vää yhteisöllisyyttä.
Meidän tulee löytää kei‐
noja lisätä kuntalaisten vä‐
listä kanssakäymistä. Me‐
nestyminen kaipaa uusia
ideoita ja sopivia verkostoja
toteutuakseen.
Keskusta on innolla mu‐
kana toteuttamassa ypäjä‐
läisille tärkeitä asioita. Pi‐
detään kunta itsenäisenä ja
päätösvalta lähellä kunta‐
laista.

K

eskustan
Ypäjän
kuntayhdistys kiit‐
tää vaaleissa saamastaan
luottamuksesta. Tästä on
hyvä jatkaa.

ypajan.kirjasto@ypaja.ﬁ
www.ypaja.ﬁ
www.lounakirjastot.ﬁ
Kirjasto on myös
Facebookissa ja Instagramissa
@ypajankirjasto

AUKIOLOAJAT
1.6.202131.8.2021
Ma klo 13–18
Ti klo 13–18
Ke klo 10–15
To klo 13–18
Pe klo 10–15
Suosittelemme
kasvomaskin käyttöä
kirjastossa asioiville.

TOIMINTAA ELOKUUSSA
Pe 6.8. klo 17. Kesälauluhetki srk‐kodilla
Su 8.8. klo 10. Piispan messu, Kirkkoherran ja srk‐mestarin virkaan
asettamismessu.
Pe 13.8. klo 18. Kesälauluilta srk‐kodilla Tapio ja Pentti
Su 15.8. klo 10. Sanakirkko
Pe 20.8. klo 19. Pertunpäivien Gospelmusiikin ilta kirkossa, letkeitä sävelmiä
Tapio Laurilan tapaan ja Johanna Jalo laulaa. Khra Pentti Lehto on mukana.
Vapaaehtoinen kolehti musiikkityölle.

Koronapandemia
saattaa rajoittaa
toimintaa.
Tarkemmat tiedot
toiminnasta saa
seurakunnan nettisivuilta,
paikallislehdistä ja
seurakunnan
ilmoitustaululta sekä
vitriinistä.

Su 22.8. klo 10. Messu
Su 29.8. klo 10. Sanakirkko (Kansanlaulusävelin)
Su 5.9. klo 10. Messu, vuonna 1970 ripille päässeet ja kanttori Laurila
mukana.

Hyvät vuonna 1970 ripille päässeet!
Yritämme uudelleen viime vuoden syyskuussa peruutettua tapaamista, joten tervetuloa
Ypäjän kirkkoon sunnuntaina 5.9.2021 klo 10.00, jonka jälkeen kokoonnumme seurakun‐
takodilla, jossa on soppatarjoilu ja pullakahvit sekä vapaamuotoista kuulumisten vaihtoa.
Musiikista vastaa kanttori Tapio Laurila.
Ilmoittautumiset ruokailun järjestämiseksi pyydämme perjantaihin 27.8. mennessä joko
Eira Kulmalalle (Välimäki), puh. 0453128882 tai sähköposti eira.kulmala@gmail.com tai
Leila Suonpäälle (Kelkka), puh. 0505926522 tai sähköposti li.suonpaa@gmail.com. Ker‐
rothan samalla, keitä tulee, yhteystiedot ja erityisruokavaliotoive. Myös avecit tervetul‐
leita. Varaathan ruokakuluihin noin 10 euroa.
Vaikeutuneen koronatilanteen takia tilaisuus saattaa peruuntua, joten ilmoitamme siitä
noin viikkoa ennen.

LAPSITYÖ
Päiväkerhot jatkuvat syksyllä
2021 normaaliin tapaan, mi‐
käli vain ryhmät saadaan ka‐
saan.
Maanantai ja keskiviikko 5‐
vuo aat kello 9‐12
Tiistai ja torstai 3‐4‐vuo aat
kello 9‐11.
Ilmoi autumislomakkeita on
saatavilla seurakuntatalolta
ja seurakunnan ne sivuilta
lapsi‐ ja perhetyö‐osiosta.
Mikäli teillä on kysy ävää
päiväkerhosta, o akaa yh‐
tey ä lastenohjaajaan.
Puhelinnumero: 040‐
5536362
Sähköpos osoite:
katriina.laiho@evl.ﬁ
Koronarajoitukset saa avat
muu aa lanne a.
Tervetuloa mukaan lapsi‐
työn toimintaan!

Ypäjän seurakunnan rip
pikoululaiset yhteisku
vassa ohjaajien ja isosten
kanssa konfirmaatiossa
20.6.2021.
Viimehetken koronarajoi
tusten vuoksi jouduttiin
rippileiri muuttamaan pi
kaisella aikataululla päi
väleiriksi, joka sitten pi
dettiin seurakunnan
omissa tiloissa. Kuitenkin
mukavasti päästiin näin
kin toimien leiritunnel
maan ja kivoja muistoja
ainutkertaisesta riparista
varmasti jokaiselle jäi.
KUVA: Markku J. Honka.

Sakastin ikkunasta
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Hän säät ja ilmat säätää, aallot tainnuttaa
Pentti Lehto, kirkkoherra

K

esä alkaa olla loppu‐
puolella ja syksy
häämöttää edessä. Kulunut
kesä tullaan muistamaan sii‐
tä, että oli kuivaa ja kuumaa,
kuin etelänmaissa. Poik‐
keukselliset lämpötilat oli‐
vat monelle ypäjäläisellekin
raskaita helteiden vuoksi ja
moni viljelijä on tuskaillut
peltojen ja puutarhojen kui‐
vuuden kanssa. Toisaalta
moni on nauttinut lämmöstä
ja kerrankin tarpeeksi läm‐
pimistä uimavesistä.
Uutiset maailmalta ovat
kertoneet ilmastonmuutok‐
sesta ja erilaisista sääil‐
miöistä rankkasateista, tul‐
vista ja paahteesta. Onko

niin, että ihminen on omilla
toimillaan saamassa todella
sekaisin Jumalan luoman
järjestyksen luomakunnas‐
sa?
Viressä 462 laulamme
”Hän säät ja ilmat säätää ja
aallot tainnuttaa ja hyisen
hallan häätää ja viljan var‐
tuttaa.” Tulee väistämättä
mieleen se, että olemmeko
me ihmiset omilla toimil‐
lamme astuneet sellaiselle,
alueelle joka kuuluu yksin
Hänelle, joka on kaiken luo‐
nut ja asettanut paikoilleen?
Olemmeko ihmiskuntana
poikenneet pois siitä Juma‐
lan ohjeesta, jossa ihminen
asetettiin ”viljelemään ja

varjelemaan” maata? Olem‐
meko omilla toimillamme
liiaksi riistäneet maata ja
unohtaneet sen varjelemi‐
sen?
Ihminen on saanut ”hal‐
lintavallan” maahan Juma‐
lalta, mutta maa kuuluu
edelleen Luojalleen. Ihmi‐
sen tehtävä on jatkaa Juma‐
lan luomistyötä, viljellä ja
varjella maata, jotta se kan‐
taisi hyvää hedelmää ruok‐
kisi ja elättäisi myös lähim‐
mäisiä lähellä ja kaukana ja
kestäisi seuraavillekin suku‐
polville puhtaana ja tuotta‐
vana. Se on hyvän aikaan‐
saamista yhteiseen maail
maamme. Me kaikki olem‐

me vastuussa siitä, kuinka
luomakuntaa kohtelemme.
Pienetkin valintamme ja
tekomme luomakunnan hy‐
väksi muodostavat yhteisesti
merkittävän teon. Jumalan
sana auttaa ja ohjaa meitä
löytämään oikean asenteen
kaikkeen siihen, minkä Ju‐
mala on luonut.

Kaija 10 vuotta Ypäjällä
Katriina Laiho, diakonilastenohjaaja

1

.8.2011 Ypäjän seurakunta sai
uuden kanttorin Kaija Saukkolan
astuessa virkaan. Tuosta hetkestä on
kulunut kymmenen vuotta ja tänä aika‐
na on ehtinyt tapahtua paljon. Allekir‐
joittanut istui heinäkuisena iltana Loi‐
mijoen rannalla Kaijan kanssa ja
kyseli, mitä hän miettii kymmenen
vuotta myöhemmin; ovatko aikoinaan
esitetyt toiveet toteutuneet ja mitkä
ovat päällimmäiset tunteet ja toiveet.
Kaija toivoi aikoinaan yhteistyötä
kunnan kanssa, koska yhteistyössä on
voimaa. Seurakunnan tietojen toimitta‐
minen Ypäjäläiseen jo vuosia kuulunut
Kaijan työnkuvaan. Nykyään hän on
mukana toimitusneuvostossa. Yhteis‐
työtä kunnan kanssa on tehty vuosien
aikana esimerkiksi tilaisuuksien muo‐
dossa, mutta toki sitä voisi vielä ny‐
kyistäkin enemmän.
Epäoikeudenmukaisuus, sovitun
asian pettäminen ja läheisen ihmisen
oikkuilu ovat asioita, jotka Kaija nime‐
si kymmenen vuotta sitten asioiksi, jot‐
ka häntä suututtavat. Lista ei ole on‐
neksi kuluneiden vuosien aikana
pidentynyt. Silloin tällöin niitä tulee
eteen, mutta onneksi maltillisesti.
Työ seurakunnassa on toisinaan hy‐
vinkin stressaavaa ja jokainen tarvitsee
jonkin asian, josta saa voimaa jaksaa.

Kaija nosti erityisesti esille kotiväen ja
hyvät ystävät. Kotiympäristössä pääsee
irti työstä ja niin sanotusta tiukkapipoi‐
suudesta. Vaatimusten ristitulen ja vai‐
keat asiat saa unohtaa hetkeksi ja kes‐
kittyä ihan muihin asioihin.
Yksi asia, joka auttaa arjen painei‐
den keskellä, ovat harrastukset. Hetken
hiljaisuuden jälkeen Kaija nimesi lii‐
kunnan, erityisesti pyöräilyn ja käve‐
lyn. Kukat kuuluivat harrastuksiin jo
kymmenen vuotta sitten ja se asia ei
ole vuosien saatossa muuttunut.

K

ymmenen vuotta on kulunut ja
kysyin Kaijalta, mikä on muut‐
tunut eniten ja toisaalta, mikä on pysy‐
nyt samana. Tuttuja on vuosien aikana
tullut lisää ja maisemat ovat tulleet tu‐
tuiksi. Se kaikki on omalta osaltaan
edesauttanut juurtumista Ypäjälle. Tie‐
tokoneen käyttö on lisääntynyt ja lä‐
hiaikoina on pitänyt opetella useam‐
mankin uuden ohjelman käyttö. Yhtä
lukuun ottamatta kaikki työkaverit ovat
muuttuneet vuosien aikana ja työnteki‐
jäjoukko on nyt pienempi kuin ikinä
ennen. Hyvät urut ovat kuitenkin pysy‐
neet paikoillaan ja sama ihminen si‐
jaistaa edelleen tarvittaessa.
Tulevaisuudesta puhuttaessa sain
vastauksen selkeästi, eikä sitä tarvinnut

edes miettiä. Muutokset ovat vääjää‐
mättömiä, eikä niiltä voi kukaan vält‐
tyä. Seurakuntia on monista eri syistä
liitetty yhteen. Kaijan toive on kuiten‐
kin, että Ypäjän seurakunta säilyisi it‐
senäisenä hänen eläkeikäänsä asti, eikä
tarvitsisi alkaa työskennellä eri paikka‐
kunnilla ja eri työympäristöissä ja yh‐
teisöissä. Toinen suuri toive on se, että
terveys säilyisi hyvänä.
Nyt jo edesmennyt kirkkoherra Ris‐
to Ahti haastatteli Kaijaa kymmenen
vuotta sitten ja silloin esille nousivat
kissat. Niitä Kaijan perheestä ei enää
löydy, mutta eläinten ystäväksi hän
tunnustautuu edelleen, vaikka niistä on
huolta ja vaivaa. Lähipiiristä löytyy
onneksi Lolakoira, jota saa paijata.
Allekirjoittaneen Santtukissa saa
myös osansa huomiosta.
Haastattelun viimeinen kysymys
osoittautui kaikkein haasteellisemmak‐
si. Viiden lempiasian miettiminen vei‐
kin hieman pidemmän ajan. Lopulta
Kaija kuitenkin nimesi läheiset ihmi‐
set, Lolakoiran, viherkasvit, pyöräilyn
ja urkujen soiton. Nämä kaikki antavat
voimaa jaksaa ja tuovat elämään iloa ja
toivoa. Näillä mietteillä toivotan Kai‐
jalle elämään jaksamista ja Jumalan
siunausta.
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Yhdistystoiminta
Eläkeliiton Ypäjän yhdistys
10.8. klo 13.00 Retki laavulle. Lähtö kimppakyydein Veteraani‐
tuvalta. Omat makkarat mukaan, yhdistys tarjoaa kahvit ja
pullat.
17.08. klo 13.00 Lukupiiri, Veteraanitupa
21.08. Pertunpäivät
24.–25.08. Lii okokous Tampereella
26.08. Retki Kultarantaan. Lähtö klo 8.00 Seurakuntakodilta.
Paluu n. klo 18.00. Maksu ja ilmoi autumiset 10.8. mennessä.
Vielä muutama paikka jäljellä!
02.09. Senioripäivä klo 13.00 Annan en liikekeskus. Mukavaa
ohjelmaa sekä etys hyvät kaﬀeet. Tilaisuus on maksuton.
05.10. Saaristoristeily Turku‐Ahvenanmaa. Lähtö Seurakunta‐
kodilta klo 6.00, paluu n. klo 20.45. Kahvi ja voileipä laivalla
klo 10.00. Takaisin tullessa lounas laivalla. Hinta 60,00 € jos
matkalla on vähintään 20 henkilöä. Ilmoi autumiset sekä
maksut 01.09 mennessä.
Ilmoi autumiset Sinikka 0500 503640, maksut FI 55 5539
0240 0010 72.

Käpälin yksityistie
Vuosikokous sunnuntai 22.8.2021 klo 15 Veteraanituvalla
Per ulan e 7, Ypäjä. Kokouksessa käsitellään vuosikokous‐
asiat. Hoitokunta.

Moisanderin sukuseura ry
Sukujuhla ja vuosikokous lauantaina 4.9.2021 Hahkialan karta‐
nossa, osoite Hahkialan e 30 14700 Hauho, puh. 050
5178194, majoitus la avissa. Ilmoi autuminen klo 12 al‐
kaen. Vuosikokous klo 14, käsitellään sääntöjen määräämät
asiat. Juhlaruokailu klo 15, jäsenet 30 €, ei jäsenet 35 €, lapset
7 – 12 v 15 €. Arpajaiset ym. ohjelmaa. Huomioikaa mahdolli‐
set koronarajoitukset. Sitovat ilmoi autumiset 15.8.2021
mennessä Hessi Moisander 050 5614148 tai sukujuhla@moi‐
sanderit.ﬁ. Tervetuloa!

Ypäjän Karjalaisseura ry
Vuosikokous ja saunailta istaina 17.8.2021 kello 17.30 Jo‐
kioisten Karjalaisseuran SieMie mökillä, Reh järven e 139, Jo‐
kioinen. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa joukolla mukaan! Ypäjän Karjalaisseura ry / Hallitus

Ypäjän Yllätys
Liikuntavuorot Pertunkaaressa
Osallistujia ei ole vakuute u, suosi elemme henkilökohtaisen
tapaturmavakuutuksen hankkimista. Kausimaksut laskutetaan
kolmannen käyn kerran jälkeen ja ne on ilmoite u jäsenhin‐
toina, muille kuin jäsenille hintoihin lisätään 20,00 euroa. Yh‐
distyksen jäsenyys on kaikille avoin, jäseneksi voi lii yä
vuoroilla ja jäsenmaksu on 15,00 euroa/kalenterivuosi.
Pickleball (UUSI)
Palloilusalissa kaikenikäisille (alle 15‐vuo aat 15‐vuo a
täy äneen seurassa) 1.9.‐15.12. keskiviikkoisin kello 19:00‐
20:00. Kausimaksu 15,00 euroa. Vuorovastaavana Janne
Jussila.
Monilaji (UUSI)
Palloilusalissa 2008‐2012 syntyneille maanantaisin kello
16:00‐17:15. Reipas tun monipuolista liikkumista eri lajeja
kokeillen. Kausimaksu 30,00 euroa. Ohjaajana Juho Touru.

Judo
Tanssi‐/peilisalissa kaikenikäisille 31.8.‐21.12. (vuoroa ei ole
19.10.) istaisin kello 18:00‐19:30. Judo on harrastajamääräl‐
tään maailman suurin kamppailulaji. Kausimaksu 20,00 euroa.
Ohjaajana Per Helander.
Omatoimiharjoi elu 1
Omatoimista lihaskunto‐, liikkuvuus‐, kestävyys‐, toiminnallis‐
ta tai vastaavaa harjoi elua (ei palloilupelejä) palloilusalissa
kaikenikäisille (alle 15‐vuo aat 15‐vuo a täy äneen seurassa)
23.8.‐20.12. maanantaisin kello 17:15‐18:45. Kausimaksu
25,00 euroa (2006 syntyneet ja nuoremmat 15,00 euroa).
Vuorovastaavana Johanna Sirviö.
Omatoimiharjoi elu 2
Omatoimista lihaskunto‐, liikkuvuus‐, kestävyys‐, toiminnallis‐
ta tai vastaavaa harjoi elua (ei palloilupelejä) palloilusalissa
kaikenikäisille (alle 15‐vuo aat 15‐vuo a täy äneen seurassa)
28.8.‐18.12. (vuoroa ei ole 16.10.) lauantaisin kello 9:00‐
10:30. Kausimaksu 25,00 euroa (2006 syntyneet ja nuorem‐
mat 15,00 euroa). Vuorovastaavana Johanna Sirviö.
Sulkapallo 1
Omatoimista sulkapallon pelaamista palloilusalissa kaikenikäi‐
sille (alle 15‐vuo aat 15‐vuo a täy äneen seurassa) 17.8.‐
21.12. istaisin kello 20:00‐21:30. Kausimaksu 25,00 euroa
(2006 syntyneet ja nuoremmat 15,00 euroa). Vuorovastaava‐
na Timo Salmi.
Sulkapallo 2
Omatoimista sulkapallon pelaamista palloilusalissa kaikenikäi‐
sille (alle 15‐vuo aat 15‐vuo a täy äneen seurassa) 19.8.‐
16.12. torstaisin kello 19:30‐21:00. Kausimaksu 25,00 euroa
(2006 syntyneet ja nuoremmat 15,00 euroa). Vuorovastaava‐
na Turo Järvelä.
Aikuisten salibandy 1
Kuntoliikuntapohjaista salibandyn pelaamista palloilusalissa
2008 syntyneille ja vanhemmille 16.8.‐20.12. maanantaisin
kello 19:30‐21:00. Kausimaksu 25,00 euroa. Vuorovastaavana
Mikko Hokka.
Aikuisten salibandy 2
Kuntoliikuntapohjaista salibandyn pelaamista palloilusalissa
2008 syntyneille ja vanhemmille 18.8.‐22.12. keskiviikkoisin
kello 19:30‐21:00. Kausimaksu 25,00 euroa. Vuorovastaavana
Mikko Hokka.
Lasten salibandy
Kuntoliikuntapohjaisia salibandyn harjoituksia ja pelaamista
palloilusalissa 2009‐2012 syntyneille 27.8.‐17.12. (vuoroa ei
ole 15.10. eikä 22.10.) perjantaisin kello 16:00‐17:30. Kausi‐
maksu 40,00 euroa. Ohjaajana Eelis Männikkö.
Tenavien salibandy
Kuntoliikuntapohjaisia salibandyn harjoituksia ja pelaamista
palloilusalissa 2013‐2015 syntyneille 1.9.‐15.12. (vuoroa ei ole
20.10.) keskiviikkoisin kello 17:00‐18:00. Kausimaksu 35,00
euroa. Ohjaajana Kasper Sivula.
Urheilukoulu
Perusominaisuuksien kuten nopeuden, kimmoisuuden, lihas‐
kunnon ja koordinaa on kehi ämistä pelien, voimistelun ja
temppuratojen avulla palloilusalissa 2009‐2014 syntyneille
1.9.‐15.12. (vuoroa ei ole eikä 20.10.) keskiviikkoisin kello
16:00‐17:15. Kausimaksu 30,00 euroa. Ohjaajana Laura Touru.
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Tenavajumppis
Tanssi‐/peilisalissa 2015‐2017 syntyneille 1.9.‐15.12. (vuoroa
ei ole 20.10.) keskiviikkoisin kello 18:00‐19:00. Tunneilla har‐
joitellaan perusmotorisia taitoja sekä kehonhallintaa ja ‐tunte‐
musta ja opitaan sekä koetaan yhdessä uusia elämyksiä
leikkien ja liikkeen kau a. Vuorolle mahtuu maksimissaan
kymmenen lasta, ennakkoilmoi autumiset/lisä edot liikunta‐
vastaava@ypajanyllatys.ﬁ. Kausimaksu 30,00 euroa. Ohjaajana
Eveliina Rämö.
Aikuisten lentopallo (iltavuoro)
Kuntoliikuntapohjaista lentopallon pelaamista palloilusalissa
2008 syntyneille ja vanhemmille 31.8.‐14.12. (vuoroa ei ole
19.10.) istaisin kello 18:30‐20:00. Kausimaksu 25,00 euroa.
Vuorovastaavana Pasi Paloposki.
Aikuisten lentopallo (päivävuoro)
Kuntoliikuntapohjaista lentopallon pelaamista palloilusalissa
2008 syntyneille ja vanhemmille 31.8.‐21.12. (vuoroa ei ole
19.10. eikä 21.10.) istaisin ja torstaisin kello 10:30‐12:20.
Kausimaksu 25,00 euroa. Vuorovastaavana Per Helander.
D‐ikäisten lentopallo
Monipuolises lentopallon harjoi elua ja pelaamista palloi‐
lusalissa 2008‐2010 syntyneille 17.8.‐16.12. istaisin kello

16:30‐18:30 ja torstaisin kello 17:30‐19:30. Mahdollisuus
joukkue‐/sarjatoimintaan.
Kausimaksu
harrastepelaajilta
45,00 euroa/yksi kerta viikossa ja 60,00 euroa/kaksi kertaa vii‐
kossa ja joukkuepelaajilta (joukkuepelaajien tarvitsee olla jä‐
sen) 70,00 euroa. Valmentajana Mirka Kaunisto‐Vuorentausta.
E‐ikäisten lentopallo
Monipuolises lentopallon harjoi elua ja pelaamista palloi‐
lusalissa 2011‐2012 syntyneille 17.8.‐16.12. istaisin kello
17:30‐19:00 ja torstaisin kello 16:30‐18:00. Mahdollisuus
joukkue‐/sarjatoimintaan.
Kausimaksu
harrastepelaajilta
35,00 euroa/yksi kerta viikossa ja 50,00 euroa/kaksi kertaa vii‐
kossa ja joukkuepelaajilta (joukkuepelaajien tarvitsee olla jä‐
sen) 60,00 euroa. Valmentajina Vilma Granlund ja Mirka
Kaunisto‐Vuorentausta.
F‐ikäisten lentopallo
Monipuolises lentopallon harjoi elua ja pelaamista palloi‐
lusalissa 2013‐2015 syntyneille 31.8.‐14.12. (vuoroa ei ole
19.10.) istaisin ja torstaisin kello 16:30‐17:30. Mahdollisuus
joukkue‐/sarjatoimintaan.
Kausimaksu
harrastepelaajilta
25,00 euroa/yksi kerta viikossa ja 35,00 euroa/kaksi kertaa vii‐
kossa ja joukkuepelaajilta (joukkuepelaajien tarvitsee olla jä‐
sen) 45,00 euroa. Valmentajina Aino Siren ja Mirka
Kaunisto‐Vuorentausta.

Mainos

Puhelinlangat laulavat Musiikkiteatterilla
E

räänä päivänä itse
Katri Helena on tu‐
lossa
synnyinpitäjäänsä
Tohmajärvelle. Katri Hele‐
nalle on päätetty nimetä ka‐
tu hänen elämäntyönsä kun‐
niaksi. Matkalla Katri
Helena poikkeaa pikaisesti
paikallisessa Unionin huol‐
tamossa.
Alkaa tapahtumasarja,
jossa Katri Helenan ikivih‐
reät suosikkilaulut ja elä‐
mänsä koskettavimmat koh‐
dat siivittävät juonen
käänteitä. Samaan aikaan
paikallisen huoltamon ta‐
pahtumat hämmentävät sop‐
paa niin, että syntyy nauru‐
hermoja kutkuttava ikimuis
toinen nenäliinatkin esiin
kutsuva farssikomediallinen

tanssi, josta riittää muistelta‐
vaa vielä pitkään!

U

uden musiikkinäytel‐
män Puhelinlangat
laulaa kantaesitys sai ensi
iltansa Heinävedellä Kerma‐
kosken kesäteatterissa hei‐
näkuun alussa, josta se pon‐
kaisi kiertueelle ympäri
Suomen. Ypäjäläisen Katja
Karisukin kynästä syntynyt
musiikkinäytelmä sivuaa
koko kansan suosikkilaulaja
Katri Helenan uraa ja yksi‐
tyiselämän käännekohtia
riemastuttavalla fiktiivisrea‐
listisella juonella, jonka kes‐
kiössä on pieni pala pohjois‐
karjalaisen kunnan Tohma
järven elettyä historiaa.
Puhelinlangat laulaa

musiikkinäytelmässä kuul‐
laan kattaus suosituimmista
KatriHelenan levyttämistä
lauluista muun muassa Ke‐
sän lapsi, Kai laulaa saan,
Mun sydämeni tänne jää,
Katson autiota hiekkaran‐
taa, Anna mulle tähtitai‐
vas, Minne tuuli kuljettaa
ym.
Musiikkinäytelmää täh‐
dittävät Radio Nostalgian
juontajanakin tunnettu tan‐
gokuningatar vm. 2015
Susanna Heikki, tangoku‐
ningas Teijo Lindström, is‐
kelmälaulaja Kalle Jussila
sekä näytelmän käsikirjoit‐
tanut Laila ja Olavi laulu‐
kilpailuvoittaja Katja Kari‐
sukki.
Musiikista vastaa neli‐

» PUHELINLANGAT LAULAA ON OSA PERTUN PÄIVIEN
OHJELMAA!
Tutustu muuhun ohjelmaan Ypäjäläisen sivuilla 9-12.

henkinen Quattro orkesteri.
Näytelmän on ohjannut pal‐
kittu musiikkiteatteriohjaaja
Tuomo Salmela ja tuotan‐
nosta vastaa Viihdeohjelmat.
Puhelinlangat laulaa
vierailee kahdella näytök‐
sellään myös käsikirjoittajan
kotipitäjässä Ypäjällä 21.8.
2021 klo 14 ja 18.
Näytelmän kesto on n. 2
tuntia väliaikoineen. Tämän
hetkiset kiertuepaikat sekä
Ypäjän näytökset löytyvät
osoitteesta Lippu.fi.

KUNTAVAALIT 2021

49 v

60,4 %

.
Valtuutettujen keski
ikä.

Äänestysprosentti
Ypäjällä.

57 %

3.

Ehdokkaista tuli
uudelleen valituksi.

Valtuutetuista joka 3.
on nainen.

Varavaltuutetut

Valitut valtuutetut
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Ehdokas
Vertausluku
Jokio, Mirja
166,000
Ilvesmäki, Mervi
83,000
Salmi, Eija
55,333

Äänet
55
32
31

Suomen Sosialidemokraattinen
Puolue
Laine, Hanna
Lähde, Jouni
Moilanen, Heidi

Perussuomalaiset
Ehdokas
Vähänen, Jari

Vertausluku
97,000

Äänet
49

Perussuomalaiset
Heikkilä, Markku
Davidsson, Voitto

Kansallinen Kokoomus
Ehdokas
Vertausluku
Hepomaa, Jari
354,000
Saastamoinen, Markku 177,000
Jaakkola, Sampsa
118,000
Hirvonen, Elina
88,500
Lundström, Juha
70,800
Vääri, Anni
59,000
Saarikoski, Virve
50,571

Äänet
50
35
30
29
27
20
19

Suomen Keskusta
Ehdokas
Leppälahti, Markku
Alanko, Matti
Levomäki, Heikki
Mäenpää, Ville
Rämö, Jari
Paloposki, Jouni
Käpylä, Taneli
Ruusiala, Maarit

Vertausluku
433,000
216,500
144,333
108,250
86,600
72,167
61,857
54,125

Äänet
51
48
38
34
28
23
20
18

Vihreä liitto
Ehdokas
Niemi, Eetu

Vertausluku
64,000

Äänet
64

Vasemmistoliitto
Ehdokas
Syrjälä, Matti

Vertausluku
59,000

Äänet
30

Kansallinen Kokoomus
Hollo, Markus
Pyykkö, Erkki
Heikkilä, Piia
Heikkilä, Piia Maria
Kantonen-Heikkilä, Heli
Timonen, Jannika
Kallio, Pauliina
Suomen Keskusta
Myllymäki, Miia
Leppänen, Keijo
Laaksonen, Niina
Lehtonen, Eeva
Ylösmäki, Mirva
Kärkäinen, Isto
Väisänen, Ari
Heikkilä, Joni
Vihreä liitto
Ei varahenkilöitä
Vasemmistoliitto
Oja, Vesa

Valtuustokausi 2021—2025
alkaa elokuussa.
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Pertun Päivät tulevat taas!
Katriina Reijonen

P

ertun Päivien yllä lei‐
juu lehden teon ai‐
kaan hienoinen epävarmuus.
Koronatilanne on taas äity‐
nyt pahemmaksi, mutta yh‐
distyksillä ja Ypäjän kunnal‐
la on kova halu järjestää
perinteinen loppukesän ko‐
hokohta yhdessä ja turvalli‐
sesti.
Kuten sivulla 11 olevasta
listauksesta ilmenee, lauan‐
tain pääpäivänä onkin suun‐
nitteilla ohjelmaa vauvasta
vaariin.
Tapahtumaviikonloppu
polkaistaan käyntiin jo per‐
jantaina 20. elokuuta. Tans‐
sijalalla voi laittaa koreaksi
vielä sunnuntain puolella.

J

os Pertun Päivät kuljet‐
tivat ”ennen wanhaan”
Kurjenmäentieltä Perttulan
koululle asti, tänä vuonna
päästään tutustumaan uuteen
reittiin eli Papalintien ja Ra‐
jatien kierrokseen. Lenkin
varrella asuvat ypäjäläiset
järjestävät yhdessä pop up
henkisen pihakirppistapah‐
tuman. Päästäänköhän Pa‐
palintien kierroksella tutus‐
tumaan myös asukkaiden
hienosti hoidettuihin puutar‐
hoihin?
Kirppiskierros kannattaa
aloittaa Papalintien alusta,
Perttulantie 5:stä eli entisen
Siwan kiinteistön pihalta,

jossa on Eläkeliiton taka‐
konttikirppis. Myyntipaik‐
koja voi varata Eläkeliiton
Sinikalta. Maksuttomat tori‐
myyntipaikat Kurjenmäen‐
tiellä puolestaan hoituvat
kunnantalon vaihteeseen
soittamalla.

P

erttulantien päästä
päähän kulkemiseen‐
kin on hyvä mahdollisuus,
sillä kotiseutumuseolla ta‐
pahtuu paljon pitkin lauan‐
taita. Puoliltapäivin kotiseu‐
tumuseolla tuuletetaan kan
sallispukuja, myöhemmin il‐
tapäivällä muistellaan ihania
Katri Helenan ikivihreitä
kappaleita musiikkinäytel‐
mässä Puhelinlangat lau‐
laa.
Kotiseutumuseolle
mennessä kannattaa poiketa
matkan varrella sijaitsevalle
seurakuntakodille, jossa työ‐
paja Vieteri tekee toimin‐
taansa tutuksi, MLL järjestää
ohjelmaa perheen pienim‐
mille ja Kuusjoenkulman
kyläyhdistys pyörittää kah‐
viota.
Buffetti löytyy Ratsurii‐
hen kulmaltakin. Ypäjän Yl‐
lätys on Pertun Päivissä mu‐
kana monella tavalla.
Liikuntaseuran kahviosta
voi napata makkaran meno
tai paluumatkalla Pertunkaa‐
resta. Omatoimipolkujuok‐

sun lähtö ja paluu tapahtuu
urheilukentän kupeesta. Jos
oikaiset Liljanpolun kautta
urheilukentälle, varo mäki‐
autoja! LounaisHämeen
Urheiluautoilijoiden perin‐
teiset mäkiautokisat järjeste‐
tään kello 12.
Kun mäkiautokilpailu
päättyy kolmelta, Veteraani‐
tuvalla alkaa Osaavat opet‐
tajat näyttely, joka järjeste‐
tään jo 15. kerran. Mitähän
uusia harrastusmahdolli‐
suuksia Jokiläänin kansa‐
laisopistolla tänä vuonna
on? Sekin selviää Veteraani‐
tuvalla.
Ypäjän kotiseutuyhdistys
on valinnut jälleen Pertun ja
Kertun, jotka kukitetaan al‐
kuillasta kunnanjohtaja Tatu
Ujulan tervehdyksen jäl‐
keen.
Jos kotiseutuyhdistyksen
tunnustusten jako ei perheen
pienimpiä puhuttele, kannat‐
taa lapsiperheiden palata la‐
van ääreen viimeistään ilta‐
kuudelta, jolloin Taikuri
Timo Tiikkainen viihdyttää
tempuillaan kaikenikäisiä
magian ystäviä.

P

ertun Päivien live‐
musiikkiohjelman
aloittaa loimaalaisduo Leh‐
mus. Lehmuksen musiikki
on raikasta suomalaista pop
ja iskelmägenreä, josta kuu‐

luu oma ote ja soundi. Duon
kokoonpano eli Mekku Mu‐
tala ja Sanna Lehti juontavat
Pertun Päivien lavaohjelman
reippaalla naisenergialla.
Illan toisesta musiikkis‐
how’sta vastaa Matti Kuk‐
karossa Pänd. Kitaravetois‐
ta poppia ja rockia soittavan
pändin riveissä musisoi ai‐
nakin yksi ypäjäläinen ja ai‐
nakin yksi Matti. Settilistalla
kuullaan paitsi 70lukua
myös 2000luvun menorai‐
toja.
Pertun Päivät huipentuu
J&J:n keikkaan. Kesäkuus‐
sa tuoreen levyn julkaissut
orkesteri palaa keikkalavoil‐
le intoa puhkuen, ja siksipä
yleisöllä on hyvä syy odot‐
taa, että Jesse Villan ja Jaak‐
ko Loukkolan duo nostattaa
torilavan tunnelman huip‐
puunsa juuri ennen illan hä‐
märtymistä.
Ypäjän Yö jatkuu tehotyt‐
töjen ohjelmalla.

T

ule mukaan suunnit‐
telemaan Pertun Päi‐
vien ja Ypäjän Yön ohjel‐
maa! Viimeinen suunnittelu
palaveri pidetään 12. elo‐
kuuta Teamskokouksena
kello 18. Osallistumislinkin
saat nuorisoohjaajalta Piia
Nikkilältä. Soita tai laita
sähköpostia Piialle!

MAINOS

TANSSITOIMINTAA NUORTEN
AIKUISTEN MAKUUN
Ypäjän Yllätyksellä alkaa Ypäjä tanssii -projekti, jolla käynnistetään Ypäjälle ja sen lähialueille erityisesti
nuorten aikuisten makuun olevaa tanssitoimintaa. Luvassa on esimerkiksi soolo- ja parilajeja, tanssibileitä,
isompia viikonlopputapahtumia sekä tutustumis-, alkeis- ja viikkotunteja.
Hankkeen soololajeihin kuuluu alusta asti reggaeton ja twerk. Parilajeja taas otetaan mukaan pikku hiljaa,
ensimmäisenä salsa. Kaikki hankkeen toiminta on aikuisille suunnattu eli K-18.
Hankkeen tapahtumiin on saatu rahoitusta maaseuturahastosta Leader-ryhmä LounaPlussa ry:ltä VIPINÄteemahankkeen osana. Rahoituksen avulla voidaan tuoda Ypäjälle vierailemaan lajien parhaimmat huippuopettajat ja tarjoamaan paljon myös ilmaista toimintaa.
Tanssi on tutkimustenkin mukaan mitä parhain harrastus. Siinä yhdistyy liikunta, musiikki sekä oppiminen ja
paritanssissa vielä sosiaalisuus ja kosketus, joilla on kaikilla positiivia vaikutuksia henkiseen ja/tai fyysiseen hyvinvointiin.
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Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN
FORSSAAN
TORSTAINA 19.8.2021
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
mukaan Forssan keskustaan.
Ilmoittautuminen asiointimatkalle:
Taksi Tuomas Sirén, puh. 040 7575 833

