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Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN 
FORSSAAN

TORSTAINA 16.9.2021

TORSTAINA 14.10.2021
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

KOIVUKLAPIA

ko in toimite una.

Tiedustelut Pasi Uusitalo 

puh. 040 709 2482 tai 

pasi.uusitalo@pp.inet.fi.

ILOA JA HYVÄÄ MIELTÄ

Tervetuloa mukaan seurakuntaretkelle torstaina 7.10.2021 
Hyrsylän mutkaan Aira Samulinin luokse!

Hyrsylän mutkassa on paljon nähtävää ja koe avaa.

Hinta: 50€ / henkilö sisältää:
• bussikuljetuksen, lähtö kello 9.00 seurakuntakodin pihalta

• lounas Salossa Piihovissa
• opastuksen Hyrsylän mutkassa

• pullakahvit Airan kanssa ja jokaiselle Airan runsas lahjakassi!

Ilmoi autumiset retkelle ja mahdolliset erityisruokavaliot 
29.9. mennessä diakoni Katriina Laiholle p. 040‐5536362.

HUOM! Mukaan mahtuu 30 ensimmäistä.
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Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän 
seurakunnan julkaisema 

tiedotuslehti Ypäjän 
kunnan asukkaille.

49. 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

Per ulan e 8

32100 Ypäjä

puh. (02) 767 3108

ypaja.srk@evl.fi

Seurakuntatoimisto

Ma, ke, to klo 9‐12

Diakoniatoimisto

 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

4/2021

ILMOITUSTEN JÄTTÖPÄIVÄ

Seuraava Ypäjäläinen ilmestyy 

29.9.2021. Lehteen tarkoite u 

aineisto on lähete ävä 

sähköpos tse osoi eeseen 

ypajalainen@ypaja.fi viimeistään 

maanantaina 20.9.2021 klo 15. 

Nro 9/2021 ilmestyy 3.11.2021.

Jokiläänin kansalaisopis‐
ton  syksyn  kursseille  kan‐
nattaa ilmoittautua pikimmi‐
ten, jos mielii monipuolisen 
harrastustoiminnan  pariin. 
Jos kurssi on täynnä, varasi‐
jalle  ilmoittautuminen  on 
suositeltavaa,  koska  se  on 
vs.  rehtorin  Timo Mänty‐
rannan  mukaan  opistolle 

tärkeä signaali kurssin suo‐
siosta.  Jos  varasijalla  on 
useita  opiskelijoita,  heille 
perustetaan  mahdollisuuk‐
sien mukaan uusi ryhmä.
Myös  toiveita  kannattaa 

esittää rohkeasti.
–  Kaikkia  uusia  ideoita 

otetaan vastaan sekä yksit‐
täisiltä  ihmisiltä  että  isom‐

milta seurueilta, vs. rehtori 
Mäntyranta vakuuttaa.
Hän  ei  osaa  äkkiseltään 

nimetä sellaista kurssia, joka 
olisi  syntynyt  asukkaiden 
vinkistä.  Ehkä  toiveiden 
esittämismahdollisuutta  ei 
tunnisteta riittävän hyvin?
– Toivoisimme enemmän 

aktiivisuutta, sillä meillä on 
mahdollisuus  vastata  huu‐
toon.

Lukuvuoden  2021–
2022 teema on ”ilolla 

yhdessä, uutta oppien”.  Is‐
kulauseella  viitataan  koro‐
naepidemiaan, mutta myös 
kuntayhteistyöhön. Opiston 
mainetta  ja  kuntalaisten 
omistajuuden tunnetta pyri‐
tään kasvattamaan yhdessä 
tehden.
Kansalaisopiston  harras 

toive on viedä kausi läpi lä‐
hiopetuksessa. Jos tautitilan‐
ne vaatii lähiopetuksen kes‐
keyttämistä,  se  tehdään, 
mutta  tässä vaiheessa ope‐
tuksen toteutuminen näyttää 

valoisalta.
Tuorein  kurssiesite  jaet‐

tiin  alkusyksystä  kaikkiin 
kotitalouksiin. Esite löytyy 
sähköisenä kansalaisopiston 
verkkosivuilta, jonne pääsee 
esimerkiksi Jokioisten kun‐
nan verkkosivun kautta.
Lukuvuoden  mittaan 

käyntiin polkaistaan lyhyt‐
kursseja, joita ohjelmassa ei 
vielä näy. Kurssiuutuuksista 
ilmoitetaan verkkosivuilla ja 
sosiaalisessa  mediassa. 
Mäntyranta vinkkaa seuraa‐
maan myös kuntien kirjasto‐
jen ilmoitustauluja sekä sa‐
nomalehtiilmoituksia.
Lyhytkurssit  maistuvat 

kiireisille nykyihmisille hy‐
vin. Kursseja onkin tarjolla 
laidasta laitaan. Myös verk‐
kokursseja  on  enenevissä 
määrin tarkoitus tarjota.
Ypäjällä  järjestettävistä 

kursseista etenkin nahkatyö‐
kurssit täyttyvät heti ilmoit‐
tautumisen alettua. Hevos‐
opiston pajalla voi opiskella 
taontaa, joka sekin on ypäjä‐

KKaannssaallaaiissooppiissttoonn kausi käynnistyy
Katriina Reijonen

Sari Wenning ja Timo Mäntyranta toivottavat ypäjäläiset 
tervetulleiksi Jokiläänin kansalaisopiston kursseille. 
Viereisellä sivulla Sari Wenning ja kurssilaisten yhteis
nen tilkkutäkki. KUVAT: Katriina Reijonen

""
YYppääjjäällllää  oonn  ttäännääkkiinn  vvuuoonnnnaa  hhyyvviinn  ttaarrjjoonnttaaaa  
vvaauuvvaassttaa  vvaaaarriiiinn..
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KANSALAISOPISTON KURSSEJA
Jokiläänin kansalaisopiston tarjontaa mm.:

Lenkkeillen laavulle su 5.9.2021‐14.11.2021 klo 11‐12.30.  
Hallo! ‐ Saksan alkeet, jatko Hevospitäjän yhtenäiskoululla ma 6.9.2021‐4.4.2022 klo 17.30‐19. 
Kukkasidonta Kartanon koululla ma 6.9. ja ke 8.9.2021 klo 18‐20.15.  
Tilkkuaarteet Vanhassa Pappilassa   7.9.2021‐12.4.2022 klo 10‐12.15. 
Jooga Hevospitäjän yhtenäiskoululla   7.9.2021‐5.4.2022 klo 17‐18.30. 
Taaperosirkus Hevospitäjän yhtenäiskoululla   9.9.‐2.12.2021 klo 17‐17.45. 
Tenavasirkus 5‐7v. Hevospitäjän yhtenäiskoululla to 9.9.2021‐7.4.2022 klo 17.45‐18.30.
Sirkus 8‐12v. Hevospitäjän yhtenäiskoululla to 9.9.2021‐7.4.2022 klo 18.30‐19.30.
Espanjan alkeet 1 Hevospitäjän yhtenäiskoululla to 9.9.2021‐7.4.2022 klo 17‐18.30.
Nypläys ja kirjonta Vanhassa Pappilassa ma 13.9.2021‐21.3.2022 klo 18‐20.15.
Lankatöitä laajas  Vanhassa Pappilassa ke 15.9.2021‐6.4.2022 klo 18‐20.15.
Helppoja käsitöitä Vanhassa Pappilassa ma 20.9.2021‐28.3.2022 klo 10‐12.15.
Makramee Vanhassa Pappilassa   21.9.‐2.11.2021 klo 18‐21.
Hopeakorukurssi Hevospitäjän yhtenäiskoululla la ja su 25.9.‐10.10.2021 klo 10‐15
Kivien kertomaa Opaste u kävelyretki Ypäjän kirkon hautausmaalla la 25.9.2021 klo 14‐15.30
Saumurilla helppoja trikoovaa eita 1.‐9.10.2021 pe klo 17.30‐20.30 ja la klo 10‐15 

Lisä edot ja ilmoi autuminen osoi eessa opistopalvelut.fi/jokilaani/

läinen harvinaisuus.
–  Jumpat  ja  tekstiilityöt 

ovat olleet suosittuja Ypäjäl‐
lä, tekstiilityön vastuuopet‐
taja Sari Wenning mainit‐
see.
Taidetta  ja  tekstiilitöitä 

järjestetään pääasiassa Van‐
hassa Pappilassa, liikuntaa, 
musiikkia sekä kieltenope‐
tusta Hevospitäjän yhtenäis‐
koulun Kartanon yksikössä. 
Lisäksi joitain kursseja jär‐
jestetään Ypäjänkylän  seu‐
raintalolla.

Takavuosina  kursseja 
järjestettiin paljonkin 

kylillä.  Wenning  on  työs‐
kennellyt kansalaisopistossa 
lähes 30 vuotta, ja muistaa 
tämän ajan hyvin.
Aikojen ei voi sanoa mer‐

kittävästi  huonontuneen, 
vaikka julkisen puolen leik‐
kaukset  ovatkin  osuneet 
kansalaisopistotoimintaan. 
Toisesta päästä toimintaa on 
supistettu,  mutta  toisesta 
päästä paisutettu.
– Kurssitoiminta on laa‐

jentunut ja tullut monipuoli‐
semmaksi. Meille on tullut 
uusia  aihealueita,  ja  tilat 
ovat  parantuneet  vuosien 
varrella, Wenning kehuu.
–  Ypäjällä  on  tänäkin 

vuonna hyvin tarjontaa vau‐
vasta  vaariin. Mutta  se  on 
ollut  kantavana  ajatukse‐
namme läpi vuosien: tarjota 
monipuolisia kursseja, hän 
lisää.
Himoharrastajille  opisto 

tarjoaa työkausimaksumah‐
dollisuutta,  jonka  ansiosta 
opiskelija voi säästää kurssi‐

maksuissa. Vaikka työkausi‐
maksua  ei  huomaisi  itse, 
opiston  kurssisihteeri  Anu 
Tujunen  osaa  huomioida 
mahdolliset alennukset las‐
kuttaessaan.

Jokiläänin  kansalais‐
opisto  on Ypäjän,  Jo‐

kioisten ja Humppilan yhtei‐
nen  vapaan  sivistyksen 
opinahjo. Kunnat omistavat 
sen asukasmäärän mukaisis‐
sa suhteissa. Jokioinen kat‐
taa opiston kuntabudjetista 
puolet,  Humppila  ja Ypäjä 

neljänneksen kumpainenkin.
Kursseilla käydään suurin 

piirtein samassa suhteessa. 
Opiston  toimisto  sijaitsee 
Jokioisten Tietotalolla.
Rehtori  Mäntyranta  ja 

vastuuopettaja  Wenning 
muistuttavat, että opintoihin 
voi osallistua asuinpaikka‐
kunnasta riippumatta. Siksi 
opiskelijoiden keskuudesta 
löytyy muun muassa forssa‐
laisia ja loimaalaisia.
Opisto  viettää  pian  50

vuotisjuhlaa. Vuonna 1973 
perustettu laitos viettää juh‐
lia ainakin jonkinlaisen juh‐
lajulkaisun merkeissä. Juh‐
lavuoden  suunnittelutyötä 
ollaan vasta käynnistämässä, 
mutta on melko varmaa, että 
julkaisuun pyydetään apua 
entisiltä  opiskelijoilta  ja 
opettajilta.



TOIMINTAA SYYSKUUSSA

Ke 1.9. klo 18‐20 Nuortenilta

Su 5.9. klo 10 Messu, vuonna 1970 ripille päässeet ja kanttori 
Tapio Laurila mukana.

Ti 7.9. klo 9‐11 Päiväkerho

Ke 8.9. klo 18‐20 Nuortenilta

To 9.9. klo 11.30 Kultaisen iän kerho

Pe 10.9. klo 10‐12 Perhekerho

Su 12.9. klo 10 Sanakirkko

Ti 14.9. klo 9‐11 Päiväkerho

Ke 15.9. klo 18‐20 Nuortenilta

To 16.9. klo 9‐11 Päiväkerho

To 16.9. klo 12 Ypäjänkylän diakoniapiiri

Pe 17.9. klo 10‐12 Perhekerho

Su 19.9. klo 10 Messu

Ti 21.9. klo 9‐11 Päiväkerho

Ke 22.9. klo 18‐20 Nuortenilta

To 23.9. klo 9‐11 Päiväkerho

To 23.9. klo 11.30 Kultaisen iän kerho

Pe 24.9. klo 8 Hautausmaatalkoot. Siistitään hautausmaan 
ympäristöä. Omat hanskat mukaan. Talkoolaisille kahvitarjoilu!

Pe 24.9. klo 10‐12 Perhekerho

La 25.9. klo 14. Kansalaisopiston hautausmaaopastus Ypäjän kirkon 
hautausmaalla. Kokoontuminen hautausmaan portilla klo 13.45. Maksu 5e 
käteisellä.

Su 26.9. klo 10. Sotainvalidien kirkkopyhä

Ti 28.9. klo 9‐11 Päiväkerho

Ke 29.9. klo 18‐20 Nuortenilta

To 30.9. klo 9‐11 Päiväkerho

Su 3.10. klo 10 Sanakirkko

Su 3.10. klo 10‐16 Isoskoulutus

Koronapandemia 
saattaa rajoittaa 

toimintaa.

Tarkemmat tiedot 
toiminnasta saa 

seurakunnan nettisivuilta, 
paikallislehdistä ja 

seurakunnan 
ilmoitustaululta sekä 

vitriinistä. 

Täällä ollaan taas työn ääressä. Vuosi on jo mennyt ja miten se aika menee‐
kin näin nopeasti. Ihana touhukas tyttäreni aloitti hoidon ja minä työt.
Mietin, että osaankohan vielä tehdä töitä, kun viime vuosi on ollut äitiyttä. 

Mukava oli huomata, että kyllähän se työnteko luonnistuu ja on yhtä kivaa kuin 
muistin.
Meillä alkaa seurakunnassa nuortenillat sumpussa keskiviikkona 1.9 klo 18

20 ja perhekerhot perjantaina 10.9. klo 1012. Perhekerhoista tulee vielä myö‐
hemmin lisää infoa! Syksyn myötä alkaa myös muu toiminta. On tulossa ker‐
hoja, isoskoulutusta ja yhteistyötä koulun sekä kunnan nuorisotyön kanssa.
Parasta on ollut huomata, että minut on lämpimästi toivotettu tervetulleeksi 

takaisin.
Taivaan Isän varjeluksessa syksyä kohti. Moikataan kun nähdään. Niin kiva 

olla taas töissä! 

HHeeii  kkaaiikkkkii!!
Elina de Jong, nuorisotyönohjaaja

SEURAKUNNAN 
PÄIVÄKERHON 

SYKSY 2021
Päiväkerho alkaa 7.9.2021 kello 
9.00. Ryhmä kokoontuu  istaisin ja 
torstaisin 9‐11.
Kerhoon ovat tervetulleita 3‐5‐
vuo aat lapset. Mukaan mahtuu 
edelleen ja kerhopaikkoja voi 
kysellä kerhojen jo ale uakin.
Lisä edot ja ilmoi autumiset 
lastenohjaaja Katriina Laiho, 040‐
5536362 tai katriina.laiho@evl.fi
Tervetuloa mukaan päiväkerhoon! 
Huom. mahdolliset 
koronarajoitukset saa avat 
muu aa  lanne a.

Syysylistys
On aika kesästä kauniista 

kiittää,
lämmöstä auringon muistoja 

niittää.
Sadetta, märkää, pimeää ja 

tuulta,
hyi kun on kylmää pääsee 

suulta.

Tullessaan syys tuo harmaata 
mieltä,

mutta näyttäkää sille kieltä!
Edessä on kuitenkin syksyn 

kaunis ruska,
väreihin komeisiin pukeutuu 

jokainen puska. 

Kaikesta tästä sä kuitenkin 
Luojaasi kiitä,

ei siihen mitkään pienet sanat 
riitä.

Hän aina vierellä kulkee
ja meidät syliinsä sulkee.

Siunausta jokaiselle 
toivottaen

Katriina Laiho, diakoni ja 
lastenohjaaja



6/2021 Sakastin ikkunasta

Syksy, remontin ja uusien alkujen aikaa
Pentti Lehto, kirkkoherra

Yhdistystoiminta
Eläkeliiton Ypäjän yhdistys
02.09 torst. klo 13.00 Senioripäivä, Annan e 2

07.09  ist. klo 13.00 Lukupiiri, Veteraanitupa

09.09 torst. klo 11.00 Hallituksen kokous

09.09  torst.  klo  13.00  Kuukausitapaaminen.  Vieraana  ortope‐
diteknikko Tommi Haapalainen. Veteraanitupa

24.09 perj. klo 13.00 Tarinatupa, Veteraanitupa

03.10 sun. klo 15.00 Georg Ots 100v konser  "Rakastan sinua 
elämä"  Forssan  työväentalolla.  Ypäjän  yhdistys  varannut  30 
lippua, matka  linja‐autolla. Lipun hinta 34,00 e + kuljetus. Va‐
raukset Sinikka 0500 503640 23.09 mennessä 

05.10  ist.  Saaristoristeily  Turku‐Ahvenanmaa.  Aamulla  lähtö 
klo 06.00 seurakuntakodilta. Paluu n. klo 20.45. Hinta 60,00 e 
sisältää  kaikki matkat,  ruuan  ja  kahvit. Meillä  on myös  1  x  4 
hengen  hy   käytössä  mennen/tullen,  esim.  matkatavaroille 
tai lepäämiseen. Ilmoi audu 06.09 menneessä Sinikalle. 

Keskustan Ypäjän kuntayhdistys ry
Ke 8.9.2021 klo 11‐13 Ypäjän torilla Sadonkorjuuta ja kiitoksia: 
tarjolla kahvia ja pullaa sekä viidellekymmenelle ensimmäisel‐
le  uuden  satokauden  juureksia.  Tervetuloa  keskustelemaan 
päivänpol avista  asioista.  Muistetaan  koronaohjeistukset: 
käytetään maskia, käsidesit löytyy teltalta.

MLL Ypäjän yhdistys
Temppujumppa maanantaisin 6.9.21 alkaen Per ulan koululla, 
ryhmät 3‐4‐vuo aille klo 17 ja 5‐6‐vuo aille klo 18. Hinta jäse‐
net 25 € / 12 kertaa, muut 35 € / 12 kertaa.  Ilmoi autumiset 
mll.ypaja@gmail.com tai 050 395 2030 / Jonna

Moisanderin sukuseura ry
Sukujuhla 4.9.2021 on peruute u mu a vuosikokous pidetään 
Teams‐kokouksena lauantaina 4.9.2021 kello 13.00 alkaen, ko‐
kouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Jäsenet ovat saa‐
neet jäsenkirjeessä (9.8.2021) kokouksen osallistumisohjeet.

Muolaalaisten seura ry
La 18.09.2021 kello 13 alkaen Seuran vuosikokous Forssan kir‐
jastotalon  Brander‐salissa  (Wahreninkatu  4  Forssa,  2.  krs. 
Käyn   Luontomuseon  sisäänkäynnistä)  koronaohjeistuksen 
sallimassa  laajuudessa.  Käsitellään  sääntöjenmukaiset  asiat. 
Muu mahdollinen ohjelma ennen  ja  jälkeen kokouksen, katso 
tarkemmin: www.muolaa.fi (koronaohjeistus)

Ypäjän Yllätys
Korjaus  viime  lehdessä olleisiin  liikuntavuoroihin.  Katso muut 
ajantasaiset liikuntavuorot verkkosivuiltamme.

Pickleball (Uusi)

Palloilusalissa kaikenikäisille (alle 15‐vuo aat 15‐vuo a täy ä‐
neen  seurassa)  1.9.‐15.12.  keskiviikkoisin  kello  19:00‐20:00. 
Pickleball  on  mailapeli,  jota  pelataan  salibandypallon  kaltai‐
sella  pallolla.  Pelissä  yhdistyy  piirteitä  sulkapallosta,  tennik‐
sestä  ja  pöytätenniksestä.  Pelaajia  on  kaksi  tai  neljä. 
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, muun muassa futsal, salibandy, koripallo, lentopallo, 
pickleball  ja  junnujen  toiveita.  Kausimaksu  30,00  euroa.  Oh‐
jaajana Juho Touru.

Syksy se saapuu hiljal‐
leen Ypäjällekin. Seu‐

rakunnan toiminta kuitenkin 
alkaa  oikeastaan  vasta  he‐
räilemään kesän ja kohentu‐
neen koronatilanteen jälkei‐
seen aikaan. Syksy on aina 
sellaista aikaa, että on hyvä 
hetkeksi pysähtyä ja katsoa 
hiukan  mennyttä  kesää, 
mutta  ennen  kaikkea  alka‐
vaa  uutta  toimintakautta. 
Olemme jälleen saaneet ko‐
koontua yhteen jumalanpal‐
veluksiin ja muihinkin tilai‐
suuksiin koronaturvallisuus 
edelleen huomioon ottaen. 
Alkava syksy tuokin jäl‐

leen monenlaisia mahdolli‐
suuksia osallistua seurakun‐
nan toimintaan. Nuorisotyö 
on saanut uutta vauhtia, kun 
nuorisotyöntekijämme Elina 
on palannut jälleen töihin ja 
laittanut hihat heilumaan ja 
suunnitellut  nuorten  iltoja, 

isoskoulutuksen aloittamista 
ja monenlaista kivaa toimin‐
taa nuoremmalle väelle. Mu‐
kavana  uutena  toimintana 
aloitamme  seurakunnassa 
avoimen perhekerhon, johon 
ovat  kaikenlaiset  perheet 
tervetulleita.
Diakoni  ja  lastenohjaa‐

jamme Katriina pääsee puo‐
lestaan  aloittamaan  paljon 
odotetut  kultaisen  iän  ker‐
hot, ja Ypäjän kylän diako‐
niapiirin tapaamiset. Samoin 
Katriinan vetämät päiväker‐
hot alkavat pari kertaa vii‐
kossa,  tuttujen  kerhotätien 
ollessa jälleen mukana. 
Musiikkityö jatkuu myös 

ja  on  ollutkin  mukavia 
musiikillisia tapahtumia ke‐
sänkin  aikana,  kuten  kan‐
sanlaulukirkot,  kesälaulut 
ulkosalla  ja  myös  joitakin 
laadukkaita konserttejakin ja 
mukavasti väki on näihinkin 

tilaisuuksiin tiensä löytänyt. 
Kirkon  remonttia  on 

suunniteltu ja näkyvää alkaa 
tulla ensivaiheessa, kun la‐
hoja ikkunoita aletaan syk‐
syn kuluessa kunnostaa. Sit‐
ten  ensikeväänä  remontti 
jatkunee  muiden  puuosien 
korjaamisella  ja  maalaus‐
töillä. 
Hautausmaalla  mennyt 

kesä muistetaan ennätyksel‐
lisestä kuumuudesta kuivuu‐
desta ja siellä ovatkin Pirjo, 
Tarja, Tuomas ja alkukesän 
ahkerat  apulaiset  Veera  ja 
Hennika  huhkineet  kirjai‐
mellisesti hikihatussa saaden 
kirkkomaan ympäristöineen 
pidettyä siistinä ja kauniina. 
Vieraslajit ovat olleet vii‐

me  aikoina  usein  esillä  ja 
niitä  löytyy  myös  kurttu‐
ruusun muodossa meidänkin 
hautausmaaltamme. Kurttu‐
ruusujen poistaminen onkin 

suuritöinen, jopa useamman 
vuoden mittainen  projekti, 
että  ne  saadaan  juurineen 
kokonaan pois,  siinä hom‐
maa riittää. Osa kurtturuusu‐
pensaista on jo saatu poistet‐
tua  ja  tilalle  ollaan  laitettu 
väliaikaista ”risuaitaa”, että 
kukaan  ei  pääsisi muuriai‐
dalta  vahingossa  putoa‐
maan. 
Monenlaista  siis  seura‐

kunnassa  tapahtuu  ja  me 
kaikki seurakunnan työnte‐
kijät toivotamme kaikki ter‐
vetulleiksi  osallistumaan, 
suunnittelemaan ja toteutta‐
maan tulevaa toimintaa. 
Siunattua syksyä sinulle!



6

Ypäjän  kirkon  urut 
ovat soineet kanttori 

Kaija Saukkolan käsien ja 
jalkojen koskettamina kym‐
menen  vuoden  ajan.  Kaija 
Saukkola  valittiin  Ypäjän 
seurakunnan  musiikillisen 
työn johtoon eli kanttoriksi 
1.8.2011.
Mitä olisi jumalanpalve‐

lukset  ilman  urkujen  soit‐
toa? Tätä voi jokainen miet‐
tiä  mielessään.  Tuovathan 
soitto ja laulu elävyyttä sa‐
nojen keskelle ja musiikilli‐
sen  vivahduksen  eri  tilai‐
suuksiin. Näistä elävyyden 
tuovista  sävelistä  on Kaija 
kanttorina vastannut.

Tänä vuonna elokuun 
ensimmäisenä päivä‐

nä saimme olla Ypäjän kir‐
kon tähtitaivaan alla hienos‐
sa  konsertissa.  Esiintyjien 
joukkoon  Kaija  oli  saanut 
hyviä laulajia ja yhden taita‐
van huilistin. 
Vesa  Parikka,  JP,  Keijo 

Leppänen ja huilisti Henna 
omilla ja yhteisillä esityksil‐
lään musiikillisen kiitoksen 
Jumalan kunniaksi ja Kaijan 
kanttori uran kymmenvuo‐
tisjuhlaan. Kaijan upeat ur‐
kusoolot  kruunasivat  kon‐
sertin kulkua.
Tilaisuus alkoi Yrjö Kil‐

pisen Suvilaululla, jonka JP 
esitti omalla soivalla basso‐
äänellä. Tämän jälkeen kuu‐
limme Kaijan  urkusoolona 
Johan Sebastian Bachia sekä 
D.  Buxtehuden  Toccata 
Fucan. Sitten olikin vuoros‐
sa vierailevana tähtenä hui‐
listi Henna ja sävelmänä oli 
Cary Grossin Kellot kaikuu 
eli temppelilaulun sekä toi‐
sena Oi katsohan lintua ok‐
salla puun. Taitavaa soitan‐
taa Hennalta.
Ypäjän eläkkeelle jäänyt 

kirkkoherra  Vesa  Parikka 
kajautti  ilmoille  On  kesän 
kirkas huomen laulun. Hä‐
nellä laulu soi kirkkaan puh‐
taasti, kuten olemme aikai‐
semminkin  saaneet  kuulla. 
Kanttori Kaijan  soittamina 

kuulimme myös kesäisiä sä‐
velmiä. Ihanasti soi urkusä‐
velmät Ypäjän kirkon tähti‐
taivaan alla.
Sitten oli aika siirtyä Os‐

kar Merikannon sävelmien 
pariin. JP aloitti laululla Kii‐
tos  sulle  Jumalani.  Hyvin 
kajahti parvelta JP:n esittä‐
mät Merikannon  sävelmät. 
Ennen seuraavaa Merikan‐
toa  kuulijat  saivat  otteen 
Keijo Leppäsen esittämänä 
Eino Leinon tekstiin kirjoi‐
tetusta Hymyilevästä apol‐
losta ja siihen runoon sisäl‐
tyvän  laulun  Oi  kiitos  sä 
Luojani  armollinen. Hyvin 
laulu sopiikin em. runoon. 

Huilisti Hennan esittä‐
mä  huilukappale  Ei 

ole ketään toista siivitti oh‐
jelmaa Keijon laatimiin ky‐
symyksiin eli kanttorin pii‐
napenkkiin  istutettiin 
kanttori Kaija. Kysymyksiin 
menneestä  kymmenestä 
vuodesta Kaija vastaili reip‐
paan tottuneesti. Kysymyk‐
siin saimme hyviä vastauk‐
sia. Ehkä hieman puna nousi 
kysyjän ja vastaajan poskil‐
le. Tästä on hyvä jatkaa.
Oi  muistatko  vielä  sen 

virren ja trumpettisävelmiä 
eli häämusiikkia kuulimme 
konsertin loppupuolella. Ve‐
sa  Parikan  esittämä  lop‐
pusiunaus laulettuna eli Fal‐
tin  Herran  siunaus  ja 
konsertin päätti JP:n esittä‐
mä Jakoleffin Aamen. Nämä 
kaksi esitystä jäivät soimaan 
kuulijoiden  korviin.  Koko 
konsertin anti oli huikea ja 
varsinkin Covid 19 ajan kes‐
kellä  musiikkisuorituksen 
toivat rauhaa mieliin ja soi‐
tantoa  kuulijoiden  kieliin. 
Kiitos että saimme olla mu‐
kana  tässä  ainutlaatuisessa 
tilaisuudessa. Kiitos kanttori 
Kaijalle kuluneesta kymme‐
nestä vuodesta! Musiikillista 
jatkoa valitsemallasi uralla. 
”Tahdomme toivoa Sinulle, 
jotakin oikein hyvää. Enke‐
lin siipien havinaa ja onnea 
jatkuvaa syvää.”

7/2021

Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo avustajineen suoritti elokuun ensimmäisenä päivänä Ypäjän kirkon täh-
titaivaan alla noin 70:n hengen kuulijajoukon läsnä ollessa kirkkoherra Pentti Lehdon virkaanasettamisen ja seura-

kuntamestari Tuomas Tannerin tehtävään siunaamisen.
Piispa Repo osoitti sanansa erikoisesti kirkkoherralle ja seurakuntamestarille. Lisäksi piispa antoi tavallaan ohjeita myös 

seurakuntalaisille. Rukouksissa on hyvä pyytää voimia ja siunausta tehtäviin valituille. 
Piispa Matti Repo, kirkkoherra Jyrki Koivisto, pastori Juha Partanen ja kirkkovaltuuston puheenjohtaja Keijo Leppänen lu-

kivat raamatuntekstejä. Lauluryhmä kanttori Kaija Saukkolan johdolla toi juhlaan tilaisuuteen sopivan musiikillisen osuu-
den.

Virkaanasettamisen ja tehtävään siunaaminen aloitti juhlajumalanpalveluksen. Tilaisuuden jälkeen saimme nauttia 
pitopalvelun maistuvista antimista. Onnea ja siunausta Pentille ja Tuomakselle omiin tehtäviinsä seurakuntamme palve-
luksessa!

Seurakunnan uutisia
Keijo Leppänen, kirkkovaltuuston pj.

Kuvassa: diakoni Katriina Laiho, kirkkoneuvoston varapj. Jouni Paloposki, seurakuntamestari Tuomas Tanner, 
lääninrovasti Esa Löytömäki (Forssa), piispa Matti Repo, pastori Juha Partanen, kirkkoherra Pentti Lehto, kirkko
herra Jyrki Koivisto (Jokioinen) kirkkovaltuuston pj. Keijo Leppänen.

Jumalan kunniaksi soivat kirkon urut
Keijo Leppänen
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Maaottelujuoksija  ja 
rehtori  Matti Tuura 

kuoli pitkäaikaiseen sairau‐
teen  Euran  Kiukaisissa  2. 
elokuuta 2021. Hän oli 75
vuotias,  syntynyt  Ypäjällä 
27. helmikuuta 1946 seitse‐
mänlapsisen perheen esikoi‐
sena.
Forssan  yhteiskoulusta 

ylioppilaaksi 1965 kirjoitta‐
nut Matti valmistui liikunta‐
kasvatuksen  kandidaatiksi 
Jyväskylän  yliopistosta 
1969. Hän oli Ypäjän kun‐
nan nuorisosihteeri ja urhei‐
luohjaaja  sekä Ypäjän  yh‐
teiskoulun  voimistelun  ja 
terveysopin opettaja 1969 – 
1973.
Matti  innosti  lapsia  ja 

nuoria  viikoittain  järjestä‐
miinsä yleisurheilukilpailui‐
hin luvaten jokaisen osanot‐
tajan  saavan  nimensä 
lehteen.
Pitääkseen  sanansa  hän 

perusti  kädessäsi  olevan 
Ypäjäläinenlehden.  Hän 
kirjoitti  koneella  kilpailui‐
den  tulokset  ja  muuta  lii‐
kuntaan  liittyvää  tietoa A4 
papereille. Sivut hän monisti 
Ypäjän kunnantalolla. Koti‐
talomme Kortemäen vintissä 
oli lehden kokoamistoimis‐
to, jossa sain olla apulaise‐

na.  Kustakin  pinosta  yksi 
kappale oikeassa järjestyk‐
sessä,  niittaus  ja postin  lä‐
hettäväksi jokaiseen Ypäjä‐
läiseen kotiin.

Matti  valittiin  Suo‐
mussalmen  lukion 

rehtoriksi  1974.  Hän  oli 
tuolloin Suomen nuorin lu‐
kion rehtori, 28vuotias. En‐
tinen oppilas muistelee lou‐
naishämäläisen rehtorin tuo 
neen kainuulaiseen kouluun 
uudenlaista ajattelua. ”Hy‐
vä, ettei koko opettajakunta 
ollut syntynyt saman vaaran 
laella”. Matti oli Suomussal‐
men lukion rehtori eläkkeel‐
le  siirtymiseensä,  vuoteen 
2010 saakka. 
Lionstoiminta oli Matin 

toinen elämäntyö. Hän kuu‐
lui Suomen Lionsliiton hal‐
litukseen kolme vuotta ja oli 
sen  puheenjohtaja  1999  – 
2000.   Aktiivinen mies  oli 
myös Kainuun liikunta ry:n 
puheenjohtaja sekä osallistui 
Suomussalmen Rastin, Kai‐
nuun  rastiviikkojen  ja 
Osuuspankkijärjestön  toi‐
mintaan. 

Matti  oli  maan  par‐
haita  mailereita 

1960 ja 1970  lukujen tait‐

teessa.  Hän  edusti  Ypäjän 
Yllätystä  paitsi  vuosina 
196768 Jyväskylän Kenttä‐
urheilijoita. Hän voitti 1 500 
metrin juoksun suomenmes‐
taruuden  1968.  Samana 
vuonna hän juoksi ankkurio‐
suuden  4  x  1  500  metrin 
suomenmestaruuden voitta‐
neessa  Jyväskylän  Kenttä
Urheilijoiden  joukkueessa. 
Loppukirissä  hävisi  muun 
muassa 3 000 metrin  este‐
juoksun maailmanennätys‐
mies, Kaipolan Vireen Jou‐
ko Kuha. 
Suomea 14 maaottelussa 

edustaneen  Matin  1  500 
metrin  ennätys oli 3.42,4.   
Vuonna  1970  hän  juoksi 
Suomen  ennätyksen  2000 
m:lla aikaan 5.08,8.
Hän on kertonut urheilu‐

harrastuksensa alkaneen pit‐
kästä  koulumatkasta,  jota 
kertyi päivittäin 7 km. Sen 
Tuuran  veljekset  kulkivat 
jalkaisin, aamulla kävellen 
ja iltapäivällä kilpaa juosten. 
Siinä kunto hiljalleen nousi 
ja menestyminen pikkupoi‐
kien sarjoissa innosti sään‐
nöllisen harjoittelun aloitta‐
miseen.
Hänelle myönnettiin Suo‐

men Leijonan  ritarikunnan 
ritarimerkki 2001 ja Suomen 

Valkoisen ruusun ritarikun‐
nan ritarimerkki 2010. Tuura 
oli sotilasarvoltaan reservin 
majuri. 

Isona veljenä Matti oli hieno  esikuva  niin 
opiskelussa,  juoksuharras‐
tuksessa kuin sitoutumisessa 
työtehtäviin. Jälkipolvi vie 
eteenpäin viestikapulaa lii‐
kunnan ja juoksemisen ilo‐
sanomasta.
Kirjallisuutta, postimerk‐

keilyä ja liikuntaa harrasta‐
nut mies vietti eläkepäiviä 
puolisonsa  SirkkaLeenan 
(o. js. Simula) kanssa tämän 
kotitalossa Kiukaisten Eu‐
rassa. Mattia jäivät puolison 
lisäksi suremaan kolme lasta 
Teemu,  Jonna  ja  Viljami 
puolisoineen sekä seitsemän 
lastenlasta.

Matti Tuura 1946 – 2021

Maaottelujuoksija, Rehtori, Lions‐johtaja
Leena Tuura, Matin pikkusisko

DIAKONIATYÖN SYKSY 2021:

Kultaisen iän kerho
kokoontuu seurakuntatalolla torstaisin 11.30‐13‐30 

seuraavina päivinä: 9.9, 23.9, 21.10
Muuta: Retki Hyrsylänmutkaan 7.10.

Ypäjänkylän diakoniapiiri
Seuraintalon saunatuvalla torstaisin kello 12.00 

alkaen seuraavina päivinä: 16.9, 14.10

Diakonian päivystykset:
Keskiviikkoisin 14‐15
Torstaisin 15‐16.

Diakoniatyöntekijä on päiväkerhossa  istaisin ja 
torstaisin 9‐11.

Voit o aa yhtey ä diakoniatyöntekijään puhelimitse 
040‐5536362 tai sähköpos tse katriina.laiho@evl.fi, 

kun koet siihen tarve a.
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YPÄJÄN
KIRJASTO

Hossin e 2, 32100 Ypäjä

Puh. 044‐4352006

ypajan.kirjasto@ypaja.fi

www.ypaja.fi 

www.lounakirjastot.fi

Kirjasto on myös 

Facebookissa ja Instagramissa 

@ypajankirjasto

AUKIOLOAJAT
1.9.202131.5.2022

Ma klo 13–19

Ti klo 13–19

Ke klo 10–16

To klo 13–19

Pe klo 13–16

Aa opäivisin klo 11‐14, 

lauantaisin sulje u.

Suosittelemme 
kasvomaskin käyttöä 
kirjastossa asioiville.

Aina asiat eivät mene 
kuten Strömsössä. 

Seudun paheneva korona-
tilanne pakotti luopumaan 
vuoden 2021 Pertun Päivistä. 
Ypäjän kunnan kannalta 
päätös ei ollut helppo. Vii-
me kädessä kunnan tehtä-
vä on kuitenkin turvata alu-
eensa ihmisten terveys ja 
hyvinvointi. Kunnan on 
omalta osaltaan näytettä-
vä kuntalaisille vastuullisen 
toiminnan esimerkkiä ja 
näin toimittiin.

Syksy on tuonut tulles-
sansa sateiden lisäksi 

puiden lehtien väriloistoa. 
Nyt on oiva hetki tutustua 
monipuoliseen lähiluon-
toomme. Oletko ehtinyt ko-
keilla marjastusta tai sie-
nestystä? Syksyisestä 
metsästä voi löytää myös 
mielenkiintoista tutkittavaa: 
Ypäjän katukuvassa näkyy 
esimerkiksi runsaasti met-

säkanalintuja. Koko perhe 
voi kilpailla siitä, kuka tun-
nistaa eniten erilaisia lajeja. 
Paikallinen luonto tarjoaa 
siis monia elämyksiä.

Jo ennestään moni-
puolinen liikuntatar-

jontamme kasvoi elokuussa 
entisestään. Uusimpana 
avauksena meille tuli tram-
poliinipuisto. Ypäjän liikun-
tafilosofiaa voisi kuvailla 
sanoilla ”jokaiselle jotakin”. 
Tapoja liikkua on monia ja 
kuntalaisille maksuton lii-
kuntaneuvontapalvelum-
me on ehdoton helmi. Ei 
tarvitse olla ekspertti. Riit-
tää, että löytyy rohkeaa 
mieltä aloittaa liikkuminen 
ja tarvittaessa kysyä apua.

Toivotan kaikille muka-
vaa syksyn alkua ja tunnel-
mallisia iltoja valon hiljaa 
vähetessä. 

Syksyn upeaa väriloistoa
Tatu Ujula, kunnanjohtaja

""
KKuunnnnaann   oonn   oommaal-l-
ttaa   oossaallttaaaann   nnääy-y-
tteettttäävvää   kkuunnttaallaai-i-
ssiill llee   vvaassttuuuullll iisseenn   
ttooiimmiinnnnaann   eessi-i-
mmeerrkkkkiiää..

7/2021

Arki  ja hyötyliikunta ovat  tär‐
keitä hyvinvointia ja terveyttä 

edistäviä liikunnan muotoja. Myös hal‐
litusohjelma tukee työmatkaliikunnan 
edistämistä  ja kehittämistä kunnissa. 
Lasten  ja nuorten pitäisi päästä kou‐
luun turvallisesti kävellen ja pyöräillen 
myös taajaman ulkopuolelta (Liikun‐
nan ja kansanterveyden edistämissäätiö 
LIKES, fiksustikouluun.fi).
Huomion arvoista on myös se, että 

asiointimatkojen tekeminen esimerkik‐
si pyöräillen on tehokas keino pienen‐
tää hiilijalanjälkeä, ilmasto kiittää.
Nyt Ypäjällä jalankulkijan ja pyöräi‐

lijän tila tien reunassa on entisestään 
kaventunut, koska pientareet on luis‐
kattu ojankaivuun yhteydessä. Ypäjän 
keskustaalueella  kevyenliikenteen‐
väylät ovat hyvät, kiitos niistä. Mutta 
kun mennään taajamaalueen ulkopuo‐
lelle,  niin  tilanne  on  toivoton  esim. 
pyöräilijän/jalankulkijan kannalta. Jos 

ajatellaan, että koululaisten tulisi pyö‐
räillä kouluun alle 5 km matkat, niin 
mielestäni kaikki koulumatkat (esim. 
Ypäjän aseman, Varsanojan, Palikka‐
lan, Kuusjoen ja Mannisten suunnasta) 
ovat vaarallisia tällä hetkellä.
Kulkiessani muualla Suomessa olen 

kiinnittänyt huomiota kevyenliikenteen 
väyliin, joihin nykyisin on todella pa‐
nostettu myös pienissä kunnissa. Us‐
kon, että kuntaan muuttavat arvioivat 
turvallisia  liikkumismahdollisuuksia 
päätöstä tehdessään. Hyvät väylät kut‐
suvat jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden 
lisäksi  rullaluistelijoita,  ratsastajia, 
sähköpotkulautailijoita ja muita ulkoi‐
lemaan ja liikkumaan. Satsaukset tule‐
vat vuosien päästä näkyviin monenlai‐
sina  hyötyinä  esimerkiksi  hyvin 
voinnin  lisääntymisenä  ja  liikenteen 
päästöjen vähenemisenä.
Tiedostan kyllä resurssien niukkuu‐

den, mutta Valtioneuvoston selonteko 

liikuntapolitiikastakin nostaa esille lii‐
kuntaan panostamisen merkityksen pit‐
källä tähtäimellä, jolloin se maksaa it‐
sensä  takaisin.  Valtioneuvoston 
mukaan ”liikkumattomuus on vakava 
kansanterveydellinen  haaste,  jonka 
kustannusvaikutukset vuositasolla ovat 
Suomessa yli 3 mrd. euroa”. Kunnan 
päättäjien ja muiden toimijoiden tulisi 
arvioida arkiliikunnan ulottuvuus kai‐
kissa toimissa ja päätöksissä.
Toivoisin, että teiden pientareet oli‐

sivat  edes  leveämmät,  ettei  tarvitse 
henkensä uhalla polkea muun liiken‐
teen ohittaessa vain metrin etäisyydel‐
tä. Unelma olisi,  että  voisi  pyöräillä 
turvallisesti töihin. Nyt ainut vaihtoeh‐
to on auto.
Vetoan nyt päättäjiin. Eikö olisi nyt 

on korkea aika saattaa kevyenliiken‐
teen väylät tämän päivän vaatimusten 
mukaiselle tasolle myös meillä. Uskon, 
että en ole ajatukseni kanssa yksin.

Jalankulkijan ja pyöräilijän turvallisuuden puolesta
Eija Ahonen
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