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Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN 
FORSSAAN

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.
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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

8/2021

ILMOITUSTEN JÄTTÖPÄIVÄ

Seuraava Ypäjäläinen ilmestyy 

3.11.2021. Lehteen tarkoite u 

aineisto on lähete ävä 

sähköpos tse osoi eeseen 

ypajalainen@ypaja.fi viimeistään 

maanantaina 25.10.2021 klo 15. 

Nro 10/2021 ilmestyy 1.12.2021.

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 oaukiolo klo 11‐14, 

lauantaisin sulje u.

Omatoimiautomaatti

Käy öopastusta kirjaston 

aukioloaikoina

Tulossa marraskuussa

Leena Parviaisen näy ely

Suosittelemme 
kasvomaskin käyttöä 
kirjastossa asioiville.

Minulla oli kunnia elo-
syyskuun vaihtees-

sa osallistua kutsuntoihin 
Ypäjän kunnan edustajana 
yhdessä kunnanhallituksen 
puheenjohtajan sekä nuo-
risotyöntekijän kanssa. 
Omassa puheessani nostin 
esille ydinviestin, jonka 
näen toistamisen arvoise-
na myös tässä lokakuun 
Ypäjäläisen kirjoituksessa.

”Kun ryhdyin suunnittele-
maan tätä puhetta, aloin 
miettiä, mitä asioita varus-
miespalveluksesta oikein 
korostaisin. Mihin kilpistyy se 
ydinviesti, josta teille kut-
suntoihin osallistuville olisi 
syytä kuulla?”

”Nykyaikana puhutaan 
paljon oikeuksista. Meillä 
suomalaisilla niitä onkin iso 
liuta. Kuten jokainen histo-
rian tunnilla kuunnellut tie-
tää, ne oikeudet on lunas-
tettu kalliilla hinnalla. 
Haastavissa olosuhteissa 
Suomi nähtiin puolustami-
sen arvoisena maana. 
Maamme pysyi yhtenäise-
nä”

”Oikeuksien lisäksi toivoi-

sin keskustelua velvollisuuk-
sista. Yhdysvaltojen presi-
dentti John F. Kennedyn 
sanoin: ”Älkää kysykö mitä 
maa voi tehdä teille – kysy-
kää, mitä te voitte tehdä 
maallenne”. Uskon vilpittö-
mästi, että ihminen, joka 
vaatii itseltään kurinalai-
suutta, pääsee elämäs-
sään lopulta helpommalla 
kuin henkilö, joka yrittää 
mennä siitä mistä aita on 
matalin…”

Halusin välittää nuoril-
le viestin, että oikeuk-

sien lisäksi tarvitaan tasa-
painoa. Eli ei ole olemassa 
oikeuksia ilman velvollisuuk-
sia. Nykyistä keskustelua 
seuratessa tämä asia tun-
tuu kadottaneen merkityk-
sensä. Vaaditaan paljon, 
mutta ei vuorostaan vält-
tämättä olla valmiita teke-
mään uhrauksia. Erityisesti 
sosiaalisessa mediassa tä-
mä tasapaino helposti huk-
kuu. Silloin käsitys todelli-
suudesta voi vääristyä.

Sama koskee myös kun-
nassa elämistä ja toimi-
mista osana yhteisöä. Yh-

teiskuntamme rakentuu 
siten, että kukin omista läh-
tökodistaan tekee par-
haansa. Varusmiespalvelus 
ei ole pelkkää auringon-
paistetta, mutta niin ei ole 
myöskään arkinen aherrus 
siviilielämässäkään. Silloin 
on hyvä muistaa, että hy-
vät hetket erottuvat hel-
pommin, kun takana on 
myös niitä huonojakin.

Mukavia syyspäiviä kaikil-
le lehden lukijoille!

Oikeuksia ja vel-
vollisuuksia
Tatu Ujula, kunnanjohtaja

""
YYhhtteeiisskkuunnttaammmmee   
rraakkeennttuuuu   ssiitteenn ,,   
eettttää   kkuukkiinn   oommiissttaa   
lläähhttöökkoohhddiissttaaaann   
tteekkeeee   ppaarrhhaaaan-n-
ssaa..
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Yhdessä Ypäjällä eteenpäin
Matti Alanko, kunnanhallituksen puheenjohtaja

Ypäjän  kunnanvaltuusto 
on kokoontunut ja teh‐

nyt valintoja luottamustoimiin. 
Näin  jälleen  käynnistyy  uusi 
valtuustokausi. Lämpimät on‐
nittelut kaikille uuden kauden 
luottamushenkilöille.  Lähes 
puolet valtuutetuista vaihtui ja 

samalla tuli monia uusia kasvoja lautakuntiin ja toimieli‐
miin.
Ypäjällä  valintaprosessi  sujui  hyvässä  yhteishengessä 

puolueiden kesken, tästä on hyvä jatkaa. Meillä on työntäy‐
teinenvaltuustokausi edessä. Ypäjän kunnan strategia on 
ajantasaistettava. Strategiassa on paljon mietittävää.
Meidän tulee varautua soteuudistukseen ja sen tuomaan 

toimivallan muutokseen. Ypäjän kunnan soteen liittyvien 
kiinteistöjen tulevaisuus on selvitystyön alla myös.

Syksy etenee vauhdilla ja ensimmäinen kunnanhalli‐
tuksen kokous on takana tätä kirjoittaessani. Meillä oli 

monia asioita listalla ja yleensä kiinnostavimmat asiat pyöri‐
vät tulevan suunnittelussa. Pitää olla aikaa rutiiniasioiden li‐
säksi uusille ajatuksille.
Eräs tärkeä voimavara muiden muassa on yhteistyö eri‐

laisten organisaatioiden kanssa.  On hyvä käydä keskustelua 
paikallisten yrittäjien ja yritysten kanssa unohtamatta alku‐
tuotannon parissa toimivia monialaisia yrittäjiä. Nämä luo‐
vat vahvan pohjan toimivaan asuinkuntaan. Siksi olemme 
järjestämässä iltatapahtumaa, jossa voimme käydä keskuste‐
lua asioista, joissa voisimme olla avuksi. Mikä olisi hyvä 
jatkossa toimia yrittäjien kanssa aktiivisessa vuorovaikutus‐
suhteessa? Joten  lämpimästi  tervetuloa keskustelemaan! 
Kutsu on tässä lehdessä etusivulla.
Korona on monella tapaa hankaloittanut meidän kaikkien 

elämää. Moni on joutunut kehittämään vaihtoehtoisia toi‐
mintatapoja. Ypäjän kunnassa on päivitetty kesäkuun val‐
tuustossa hallintosääntö, joka mahdollistaa myös kokousta‐
misen  etänä. Vaikka  kyllä mielestäni  kokouksenpito  on 
fyysisesti paikalla ollen paljon antoisampaa. Toivottavasti 
rokotukset alkavat suojata riittävästi.
Tämä epidemia on paljon muuttanut ihmisten käyttäyty‐

mistä ja luonut uusia käytäntöjä. Monet ovat muuttaneet jo‐
pa maaseudulle, jos vain on työn puolesta mahdollista. Tämä 
pitäisi myös Ypäjällä saada hyödynnettyä. Meillä on hyvät 
mahdollisuudet tarjota, vaikka etätyötiloja. Vapaaaikaan 
meiltä löytyy harrastemahdollisuuksia runsaasti.

Hyvää syksyä!

Yhdistystoiminta
Eläkeliiton Ypäjän yhdistys
03.10  sun.  Georg  Ots  100v  konser   "Rakastan  sinua  elämä" 
Forssassa. Lähtö klo 14.00 Seurakuntakodilta

12.10  is. klo 11.00 Hallituksen kokous, Veteraanitupa

12.10  is.  klo  13.00  Kuukausitapaaminen,  Veteraanitupa. 
Vieraana: Loimi‐Hämeen vakuutusyh östä Marika Sarlin

19.10  is. klo 13.00 Lukupiiri, Veteraanitupa

27.10 kes. klo 09.00 Järjestöpäivä, Tammelan seurakuntako

29.10 perj. klo 13.00 Tarinatupa, Veteraanitupa

JHL 729 Ypäjä
Syyskokous  14.10.2021  klo  18  Veteraanituvalla  (Per ulan e 
7).  Kokouksessa  valitaan  hallitukseen  uusia  jäseniä  sekä 
pääluo amusmies  ja  käsitellään  muut  sääntöjen  määräämät 
asiat.  Kaikki  jäsenet  ovat  tervetulleita.  Lisä etoja 
hanna.sulantola@gmail.com.

SPR Ypäjän osasto
Kaikkien  ypäjäläisten  aamukahvit  alkavat  torstaina  7.10. 
nuoriso la  Haavissa  (Varsanojan e  8).  Kahvia,  voileipiä  ja 
mukavaa  seuraa  tarjotaan  taas  kerran viikossa  torstaisin  kello 
9.00‐11.30.  Tervetuloa  mukaan!  Seniorikaveritoiminta  on 
toistaiseksi  pää ynyt.  Lisä etoja  puh.  050  363  0508/Satu 
Leppälah  tai 050 370 6867/Eeva Mikkola.

Ypäjän Eteläinen Maamiesseura ry
04.11.2021  kello  18.00  sääntömääräinen  vuosikokous 
Dometalin  näy ely lassa  (Karsolan e  8,  Loimaa).  Käsitellään 
sääntöjen  6§:n  mukaiset  asiat.  Kokouksen  jälkeen  Dometalin 
yritysesi ely. Lisä etoja: Juho Perävainio puh. 044‐5008410

Ypäjän eteläiset maa ja kotitalousnaiset
Vuosikokous  Veteraanituvalla  keskiviikkona  6.  lokakuuta  klo 
18:30.  Esillä  sääntömääräiset  asiat,  suunnitellaan  tulevaa 
toimintaa. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! Johtokunta

Lähdetään  Metsä‐Annan  metsäretkelle  keskiviikkona  13. 
lokakuuta Vai sen Tuijan pihalta täysillä autoilla klo 15:45,  ja 
ollaan  perillä  klo  16:00  Rantalan ellä  190.  Autoilla  pääsee 
lähelle Latupir ä. Tule kokoukseen niin kuulet lisää.

Ypäjän Karjalaisseura
Pyhäinpäivänä 6.11.2021 seppeleen lasku Karjalaan jääneiden 
vainajien  muistomerkille  Jumalanpalveluksen  yhteydessä  ja 
sen jälkeen kirkkokahvit Seurakuntakodilla. Tervetuloa.

Ypäjän Yllätys
La  16.10.2021  klo  13:30  yhdistyksen  ylimääräinen  kokous 
Pertunkaaren  palloilusalissa.  Käsiteltävänä  asiana  uusien 
kunniajäsenien kutsuminen. Hallitus

La 16.10.2021 klo 14 alkaen Ypäjän Yllätyksen 80‐vuo sjuhlat 
Pertunkaaressa  (Pertun e  5,  Ypäjä).  Ilmoi autumiset  11.10. 
mennessä toimisto@ypajanyllatys.fi tai 045 664 9221. Kukkien 
ja  lahjojen  asemasta  toivotaan  tukea  liikuntatoiminnan 
hyväksi seuran  lille FI37 5539 0220 0335 58.



TOIMINTAA LOKAKUUSSA

La 2.10.  klo  13‐15 4‐vuotissynttärit 

Su 3.10.  klo 10.          Mikkelinpäivän lastenkirkko

Su 3.10.  klo 10‐16.    Isoskoulutus

Ti 5.10.  klo 9.‐11.     Päiväkerho

Ti 5.10.  klo 13.          Diakoniapiiri/musiikkia. 

Tervetuloa mukaan srk‐kodille

Ti 5.10.  klo 14.30‐16.30 Varkki‐kerho Haavissa kunnan kanssa yhteisesti.

Ti      5.10.  klo 18.          Siionin Kanteleen lauluilta

Ke     6.10.  klo 18.‐20.   Nuortenilta

To     7.10.  klo 9.            Retkelle ilmoittautuneet lähtö srk‐kodilta

Hyrsylän mutkaan.

To     7.10.  klo 18.          Laulusiskot ja Veisuuveljet Myös uudet laulajat!
Pe     8.10.  klo 10.‐12.   Perhekerho

Su   10.10. klo 10.          Messu, vanhustenviikon kirkko

Ti    12.10.  klo 9.‐11.      Päiväkerho

Ti    12.10.  klo 14.30      Varkki‐kerho Haavissa 

Ke   13.10.  klo 13.          Palvelukeskuksen hartaudet

Ke   13.10. klo 18.‐20.    Nuortenilta

To   14.10.  klo 9.‐11.     Päiväkerho 

To   14.10.  klo 12.          Ypäjänkylän diakoniapiiri

Seuraintalon takkatuvalla

To  14.10.  klo 18.          Kuorojen harjoitukset

Pe   15.10.  klo 10.‐12.   Perhekerho

Su   17.10.  klo 10.          Sanakirkko, mukana uudet rippikoululaiset

Su   17.10.  klo 10.‐16.   Rippikoulupäivä 

Ti    19.10.  klo 9.‐11.     Päiväkerho

To   21.10.  klo 9.‐11.     Päiväkerho

To   21.10.  klo 11.30     Kultaisen iän kerho

To   21.10.  klo 18.          Kuorojen harjoitukset

Su   24.10.  klo 10.          Messu, maatalousväen kirkkopyhä,

sadonkorjuun kiitosjumalanpalvelus

Ti    26.10. klo 9.‐11.      Päiväkerho 

Ti    26.10.  klo 14.30      Varkki‐kerho Haavissa

Ke   27.10.  klo 18.         Nuortenilta

To   28.10.  klo 9.‐11.     Päiväkerho

To   28.10.  klo 18.          Kuorojen harjoitukset

Pe   29.10.  klo 10.‐12.   Perhekerho

Su   31.10.  klo 10.          Sanakirkko,

Tervetuloa erityisesti  70v ja 75v synttärisankarit!

Ti       2.11. klo 9.‐11.      Päiväkerho

Ti       2.11. klo 13.           Diakonipiiri /musiikkia srk‐kodilla

Ti       2.11. klo 18.           Siionin Kanteleen lauluilta

Ti       2.11. klo 14.30      Varkki‐kerho Haavissa

To      4.11. klo 11.30      Kultaisen iän kerho

To      4.11. klo 17‐19.    10‐synttärit 

Koronapandemia 
saattaa rajoittaa 

toimintaa.

Tarkemmat tiedot 
toiminnasta saa 

seurakunnan nettisivuilta, 
paikallislehdistä ja 

seurakunnan 
ilmoitustaululta sekä 

vitriinistä. 



6/2021 Sakastin ikkunasta

”Asento, katse oikeaan päin, lepo”
Pentti Lehto, kirkkoherra

Kutakuinkin noilla sa‐
noilla  alkoivat Ypä‐

jällä toimitetut tämänvuoti‐
set  kutsunnat  Ypäjällä. 
Tuolla komennolla kutsun‐
toihin  osallistuneet  tulevat 
varusmiehet ja muu paikalle 
kutsuttu väki komennettiin 
vastaanottamaan  Hämeen 
aluetoimiston päällikköä. 
Kirkkoherrakin oli viran 

puolesta paikalle kutsuttujen 
joukossa  ja  toi  kutsutuille 
seurakunnan tervehdyksen. 
Oli hienoa olla paikalla kat‐
somassa ja kuulemassa sekä 
tulevien  varusmiesten  aja‐
tuksia tulevasta varusmiesa‐
jasta, mutta etenkin aluetoi‐
miston  väen  ajatuksia 
Ypäjäläisistä nuorista. Siinä 
Ypäjänkylän  riistamiesten 
valmistaman  herkullisen 
hirven  ja  peuranlihalla 
höystetyn, ja vieläpä upealla 
vanhalla puulämmitteisellä 
”soppatykillä”  valmistetun 
hernekeiton äärellä oli help‐
poa  olla  yhtenä  Ypäjää 
edustavana tahona. Lienee‐
kö hyvä soppa saanut osal‐

taan aluetoimiston edustajat 
kilvan kehumaan Ypäjäläis‐
ten nuorten reippautta, sana‐
valmiutta ja hyvää motivaa‐
tiota  astua  sitten  ajallaan 
varusmiespalvelukseen. 

Tuo komento ”Asento, 
katse  oikeaan  päin, 

lepo”  kääntää  ajatukset 
myös  näihin  kirkollisiin 
asioihin. Nimittäin kristityn 
tulisi  nöyrtyä ottamaan oi‐
keanlainen asenne tai asento 

siinä Herransa edessä. Katse 
on  käännettävä  oikeaan 
suuntaan,  eli  Kristukseen 
päin.  Sitten  katseella  tulee 
tiiviisti seurata Herraa, aivan 
kuin tuossa armeijankin käs‐
kyssä kehotetaan. Sitten oi‐
kean asenteen ja asennon ot‐
tamisen jälkeen saavutamme 
Herramme kautta levon. 
Tuo  lepo  Herrassamme 

Jeesuksessa Kristuksessa ei 
olekaan  sellainen  hetkelli‐
nen ja ajallinen lepotuokio, 

vaan se on kestävää sisäistä 
rauhaa lepoa sekä tässä ajas‐
sa,  että  tulevassa.  Oikea 
asenne Herran edessä, kat‐
seen  pitäminen  tiukasti 
Kristuksessa  ja hänen seu‐
raamisensa  antavat  levon, 
joka kantaa aina sinne ian‐
kaikkisuuteen asti. Olimme‐
pa  missä  elämämme  vai‐
heessa  hyvänsä,  vaikkapa 
menossa varusmiespalvelus‐
ta  ehkäpä  hiukan  jännitty‐
neenäkin suorittamaan, tai jo 
iälliseen  ikään  ehtineenä 
elämää  paljon  nähneenä 
saamme luottavaisin mielin 
turvata  vapahtajamme  sa‐
noihin: 

”Olkaa turvallisella mie‐
lellä,  minä  olen  voittanut 
maailman”  (Joh.  16:33). 
Siunattua syksyä sinulle. 

Kutsuntatilaisuuteen olivat herkullisen hernekeiton 
valmistaneet Merja ja Eero Laine sekä Matti Palonen.

Joosuan kirja 1:9
Elina de Jong, nuorisotyönohjaaja

»Muista, että olen sanonut sinulle: ’Ole rohkea ja luja, älä 
pelkää äläkä lannistu. Herra, sinun Jumalasi, on sinun kans‐
sasi kaikilla teilläsi.’»

Tässä on yksi lempi Raamatun kohtani. Käytän tätä to‐
della paljon eri työtehtävissäni. Hartauksissa lasten, 

nuorten ja perheiden kanssa. 
Kuitenkin tämän merkitys minulle on korostunut viime 

vuoden aikana, kun minusta on tullut äiti. Äitiyden myötä 
pelko ja huoli tulivat osaksi elämää aivan uudella tavalla. 
Voin uskoa, että useampi vanhempi voi samaistua tähän tun‐
teeseen, jolloin on aina huolissaan. Olen myös ymmärtänyt, 

että tämä tunne ei tule katoamaan vanhemman sydämestä 
ikinä. 
Omalla kohdallani tämä Raamatun kohta luo minulle tur‐

vaa. Taivaan Isä on meidän jokaisen kanssa aina ja joka het‐
ki. Minun, mutta myös tyttäreni kanssa. 
Halusin jakaa tämän kohdan teille jokaiselle, juurikin täs‐

tä syystä. Silloin kun huoli ja murhe läheisten puolesta val‐
taa mielen, niin on hyvä muistaa, että Taivaan Isä pitää heitä 
kädestä ja kulkee heidän rinnallaan joka askeleella. Siitä kä‐
destä on erityisen turvallista pitää kiinni. 

Jumalan siunausta teille kaikille.

5.10.  kello 13.00  Diakoniapiiri seurakuntatalolla
14.10.  kello 12.00  Diakoniapiiri Ypäjänkylän

seuraintalon takkatuvalla
21.10.  kello 11.30  Kultaisen iän kerho

seurakuntatalolla

Päivystykset keskiviikkoisin kello 14‐15 ja torstaisin kello 15‐16. 
Muina aikoina sovitus . 
Huom! diakoniatyöntekijä on  istaina ja torstaina kello 9‐11 
päiväkerhossa, joten toivon, e ä diakonian asiakkaat o aisivat 
yhtey ä muina aikoina.
katriina.laiho@evl.fi tai 040‐5536362

DIAKONIAN TOIMINTAA LOKAKUUSSA
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Kotiseutumuseolla 
valmistaudutaan  jo 

ensi  kevääseen,  jolloin 
museon alueella oleva mylly 
ja  Laurilan  torppa  saavat 
uudet pärekatot. Rakennuk‐
sissa on käytetty kuusipäret‐
tä,  mutta  uudet  katot  ovat 
haapaa. Haavan etu on, että 
sen voi tervata tai käsitellä 
punamullalla, mikä  saattaa 
pidentää katon elinkaarta jo‐
pa kymmenellä vuodella.
Päreiden höylääminen on 

fyysistä työtä. Teknisen joh‐
tajan  Jouko  Käkösen  ka‐
saama  talkooporukka  sai 
höyläysurakan aikana vettä 
niskaansa,  eikä  kosteilta 

vaatteilta  vältytty  muuten‐
kaan. Vanhassa haavassa on 
syksyllä kova kuori.
– Paita on märkä, vaikka 

vähän hitaamminkin tekisi, 
Heikki Heiskanen hymähti.
Haavat kaadettiin Kurjen‐

mäestä kunnan omistamalta 
tilalta. Ensin puut kuorittiin 
ja sitten pätkittiin moottori‐
sahalla.  Lopuksi  puuaines 
syötettiin pärehöylälle, jota 
höylän omistaja Pauli Erk‐
kilä itseoikeutetusti käytti.
– Pikkuisen on  liian ko‐

vaa puuta. Kyllä tässä jon‐
kinlaista  saadaan  aikaan, 
mutta  terä  ei  mene  oikein 
sillä lailla kuin jos puu olisi 
pehmeämpää, Erkkilä analy‐
soi.
Traktorikäyttöistä  päre‐

höylää on lainattu naapuri‐
kuntiinkin, sillä yhtä käypää 
peliä ei lähiseudulta löydy. 
Alun perin höylä on valmis‐
tettu  1930luvulla.  Pauli 
Erkkilä kunnosti  puun alla 
seisoneen,  isänsä  tekemän 
pärehöylän 80luvulla ja teki 

laitteesta siirrettävän.
Ypäjällä on ollut vuosisa‐

dan  alkupuoliskolla  paljon 
ammattitaitoa  päreiden  te‐
koon,  sillä  kunnassa  toimi 
Erkkilän mukaan parhaim‐
millaan kaksi päretehdasta, 
jotka  myivät  kattotarpeita 
työmaille.
Luonnonmateriaalin 

suosio  perustui  saatavuu

teen.  Päreisiin  löytyi  hel‐
pommin raakaainetta kuin 
kattotiiliin.

Tekninen  johtaja  Kä‐
könen  suhtautuu pä‐

rekattojen  kunnostamiseen 
kiinnostuneesti.  Jos Pertun 
päivät olisi saatu elokuussa 
järjestymään, Käkönen olisi 
masinoinut  työnäytöksen 
päreiden  höyläämisestä. 
Työnäytös olisi hyvällä ly‐
kyllä voinut poikia uusia va‐
paaehtoisia kattotalkoisiin.
Nyt talkoolaisia on ollut 

juuri  sen  verran,  että  ison 
paririihen  katto  saatiin 
uusittua viime vuonna. Pe‐
rinnerakentaminen  tuntuu 
olevan muodissa, joten kiin‐
nostusta voisi kuvitella ole‐
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Päreporukka talkoili kotiseutumuseolla
Katriina Reijonen

Hannu Petäjoki, Pauli Erkkilä ja Pekka Virtanen 
höyläsivät päreitä. Kuvasta puuttuu Asko Vainio.

Pertti Lankinen on kokenut pärekattojen nikkaroija, 
mutta päreiden teko itsessään ei ole hänelle yhtä tuttua 
puuhaa. Taustalla Pertti Pietilä, Tauno Uutela ja Heikki 
Heiskanen.

Jouko Käkönen toivottaa 
talkoolaiset tervetulleiksi 
ensi keväänä 
kotiseutumuseolle.
KUVAT: Katriina Reijonen

Ypäjän kotiseutumuseolla on kunnostettu kattoja 
parina kesänä. Talkoolaiset valmistelivat päreitä ensi 
kesän savottaan. Työn alle otetaan Laurilan torppa ja 
tuulimylly.

""
  EEii  7700  000000  eeuurrooaa  oolliissii   rriiii tt ttäännyytt,,    jjooss  ttäähhäänn  
oolliissii   aammmmaattttiimmiieehheett  ootteettttuu..
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van enemmänkin. Mitä suu‐
rempi joukko työtä tekee, si‐
tä nopeammin urakka tulee 
valmiiksi.
Ja  ilman  vapaaehtoisia‐

han homma jäisi vallan te‐
kemättä.
–  Näistä  rakennuksista 

täytyy pitää huolta, mutta ei 
kunnalla semmoisia rahoja 
ole.  Ei  70  000  euroa  olisi 
riittänyt, jos tähän olisi am‐
mattimiehet  otettu,  Pertti 
Lankinen laskeskelee.
–  Me  olemme  tällaisia 

eläkeukkoja,  meillä  on  ai‐
kaa.
”Eläkeukkojen”  apukä‐

siksi  saatiin  kaksi  riskiä 
nuorta  miestä,  joille  ojen‐
nettiin  diplomit  kiitoksena 
avusta.  Haastattelupäivänä 
nuorukaiset  eivät  päässeet 
osallistumaan  päreiden  te‐
koon.
– Ja Heikkilän Penttikin 

puuttuu.  Ilmankos  on  niin 
hiljaista, Lankinen veisteli.

Miesten rivakka työ‐
tahti  sai Käköseltä 

kehuja.
– Kyllä  täytyy ammatti

ihmisiä arvostaa. Tuntuu, et‐
tä tässä vähän kilpaillaan.
Kehut  otettiin  vastaan 

kuittaamalla heti, että ei täs‐
sä ammattilaisia olla Erkki‐
lää  lukuun  ottamatta.  En‐
nemmin  kyseessä  on 
eläkeläisten extremeharras‐
tus.
Ammattilaisia tai ei, po‐

rukka  punnersi  elokuussa 
noin 20 000 pärettä siistei‐
hin nippuihin,  jotka saavat 
rauhassa kuivua talven yli. 
Kattojen  kunnostus  aloite‐
taan ensi keväänä kelien sal‐
liessa.
Perinnerakentamisesta 

kiinnostuneet vapaaehtoiset 
voivat ottaa yhteyttä Jouko 
Käköseen. Talkoolaisille on 
luvassa ainakin puuhastelua 
rempseässä raksaporukassa 
sekä muonitus kunnan puo‐
lesta.

Salaperäiset kirjaagentit bongattiin Perttulassa ykkösten luokassa Ekaluokkalai
sen kirjan taakse piiloutuneina. Alkaako tästä historiallinen lukuurakka, vai miten 
agenttiseikkailu mahtaa päättyä?

Opettaja Juha Varhi ohjeisti, miten kirjastossa tulee käyttäytyä ja miten aineistoa 
tulee kohdella. Ekaluokkalaisen kirja oli Ypäjän kirjaston valinta kirjalahjaksi 
ajankohtaisen aiheensa ja tuoreen painoksen vuoksi. KUVAT: Katriina Reijonen

Ihan ikioma, oikea kirja!
Katriina Reijonen

Hevospitäjän  yhtenäiskoulun  eka‐
luokkalaiset ovat tottuneita kirjas‐

tonkäyttäjiä.  Oppilaista  valtaosa  viittaa, 
kun opettaja Juha Varhi tiedustelee, kuin‐
ka moni on vieraillut kirjastossa aiemmin. 
Ypäjällä kirjaston ja koulun yhteistyö on 
luontevaa, sillä kirjasto sijaitsee samassa 
pihapiirissä Perttulan yksikön kanssa. Ilta‐
päiväkerho kokoontuu kirjaston yläkerras‐
sa, ja moni on käynyt vanhempien kanssa 
lainaamassa kirjoja vapaaajallaan.
Ekaluokkalaisten ei tarvitse enää tyytyä 

vanhempien kanssa lainailuun, vaan he voi‐
vat  huoltajien  suostumuksella  hankkia 
oman kirjastokortin.
Erikoiskirjastovirkailija Sisko Nurmi‐

nen  toivoo,  että  mahdollisimman  moni 
ekaluokkalaisista ottaisi tavaksi käydä lai‐
naamassa lasten aineistoa. Sitä kun löytyy 
kaikentasoisille lukijoille!

Lounakirjastot, joihin Ypäjäkin kuu‐
luu, päättivät hankkia ekaluokkalai‐

sille luettavaa.
– Sillä ajatuksella, että jokaisella lapsella 

olisi oma kirja, Nurminen kertoo.
Ypäjällä ekaluokkalaisten omaksi kirjak‐

si valittiin varsin osuva teos: Helena Bros‐
sin Ekaluokkalaisen kirja.
– Kirja näyttää aika paksulta, mutta siinä 

on kuvia ja siihen voi palata sitten, kun op‐
pii lukemaan.
Ykköset olivat otettuja kirjalahjasta, ja 

vähintään yhtä paljon riemua herätti se, kun 
opettaja antoi luvan valita pulpettikirjan. 
Pulpettikirjaa voi lukea silloin, kun opettaja 
antaa luvan.
– Saako kirjoja katsoa ennen kuin lai‐

naa? Saako selailla? koululaiset tiedusteli‐
vat.
Sisko Nurminen lupasi, että aineistoon 

voi vapaasti tutustua ennen lainauspäätöstä, 
kunhan muistaa laittaa ottamansa kirjan ai‐
van samaan paikkaan kuin mistä sen otti. 
Muutoin kirjastovirkailija on pulassa.
Opettaja Varhi vinkkasi, että viereisen 

kirjan voi vetää hiukan ulos hyllystä, jotta 
kirjan paikka jää mieleen.
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Ypäjän  Kotiseutuyh‐
distys  julkisti  syys‐

kuun  alussa  vuoden  2021 
Ypäjän Kertun ja Pertun pie‐
nimuotoisessa  tilaisuudes‐
saan Veteraanituvalla. Kert‐
tu on Päivi Paija  ja Perttu 
on  Pekka  Virtanen,  mo‐
lemmat  pitkään  Ypäjällä 
vaikuttaneita henkilöitä.
Päivi  Paija  on  syntynyt 

Tarvasjoella,  ollut Ypäjällä 
töissä  1986–2003  nuoriso
kulttuurisihteerinä,  sittem‐
min nimike ollut vapaaai‐
kasihteeri. Päivin juuret ovat 
Karjalassa  ja  KeskiSuo‐
messa.
Päivi on kutsunut koolle 

Kotiseutuyhdistyksen perus‐
tamiskokouksen  kunnanta‐
lolle ja ideoinut Ypäjän Yö 
tapahtuman,  jota  ruvettiin 
viettämään  Pertun  Päivien 
kanssa yhdessä. Hän on jär‐
jestänyt erilaisia tapahtumia, 
näyttelyitä, matkoja, kehit‐
tänyt Ypäjän museotoimin‐
taa ja vastannut Ypäjäläinen
lehden toimituksesta.
Päivi  toimii  Jokioisten 

Karjalaisseuran ja Karjalais‐

seurojen EteläHämeen pii‐
rin puheenjohtajana, hän on 
ollut 1999 ja 2004 Evakko‐
junatapahtuman vastuuhen‐
kilönä. 2021 Jokioisten Kar‐
jalaisseura vastasi ruokailu 
ym. toiminnasta Evakkoju‐
natapahtumassa. Päivi toi‐
mii Karjalan Liiton hallituk‐
sessa  ja  urheilutoimi 

kunnassa. Hänen harrastuk‐
sinaan  ovat  patikointi,  sie‐
nestys, suunnistus ja hiihto.
Päivi  Paija  on  toiminut 

Tammelan kunnan vapaaai‐
kasihteerinä 2003 alkaen ja 
on asunut Ypäjällä vuodesta 
2013.

Pekka Virtanen on syn‐
tynyt  Ypäjällä,  ollut 

merillä kolme vuotta, sitten 
armeijan jälkeen metallialan 
yrityksissä 1988  saakka  ja 
toiminut vuodesta 1988 al‐
kaen vesilaitoksen hoitajana 
eläköitymiseen 2010luvulle 
saakka.
Pekka oli kunnallispolitii‐

kassa  mukana  kunnanval‐
tuustossa yli kolme kautta ja 
toimi Ypäjän Metallityöväen 
ammattiosasto  158:n  pu‐
heenjohtajana.   SPR:ssä  ja 
VPK:ssa hän toimi pitkään. 
Pekka on luontoharrastaja ja 
seurannut  lintuja  yli  40 
vuotta sekä lahjoittanut Pert‐
tulan koululle metsästä löy‐
dettyjä ja täytettyjä lintuja.
Pekka  Virtanen  toimii 

Ypäjän Musiikkiteatteri ry:n 
puheenjohtajana, teatterissa 
hän  on  ollut mukana  vuo‐
desta 1984.

Samassa  tilaisuudessa 
luovutettiin  Hilkka 

Mäkilälle Kotiseutuyhdis‐
tyksen kunniakirja, vuosiko‐
kous  on  valinnut  Hilkan 
seuran  kunniajäseneksi. 
Hilkka Mäkilä on toiminut 
pitkään Ypäjän Kotiseutuyh‐
distyksen hallituksessa ja ol‐
lut vahvasti mukana Ypäjän‐
kylän kirjan toimituksessa. 
Hilkalla on tarkat muistiku‐
vat hyvin pitkältä ajalta var‐
sinkin Ypäjänkylän asioista.
Ypäjä Kotiseutuyhdistys 

onnittelee Kerttua ja Perttua 
sekä Hilkka Mäkilää.

""
KKeerrttttuu  oonn  PPääiivvii   PPaaiijjaa  jjaa  PPeerrttttuu  oonn  PPeekkkkaa  VViir‐r‐
ttaanneenn,,  mmoolleemmmmaatt  ppiittkkäääänn  YYppääjjäällllää  vvaaiikkuutttta‐a‐
nneeiittaa  hheennkkiillööiittää..

KKeerrttttuu ja PPeerrttttuu vuonna 2021
Ypäjän Kotiseutuyhdistys

Kuvassa oikealla Päivi 
Paija ja Pekka Virtanen, 
etualalla kunniakirjan saa
nut Hilkka Mäkilä. Taustal
la Kotiseutuyhdistyksen 
hallituksen jäseniä. 
KUVA: Pekka Moisander

Syyskauden 
aloitusvirsi

(Sävel: Nyt kulkee 
halki korpimaan)

Kun syyskausi alkaa 
taas, saan

kiittää Luojaani. Hän 
kantaa aina lastansa,

hän meitä rakastaa.

Loit seurakuntas 
kaikille ja paikan 
turvaisan. Jo 

elämäni alussa sain 
armon lahjana.

Taas muiden seura 
odottaa, saan

uutta kokea ja löytää 
tieni

kerhoihin ja muita 
kohdata.

Käy askeleeni 
kirkkoon taas, saan

kuulla sanaasi. Saan 
vastaanottaa

rakkauden ja 
ehtoollisenkin.

Kun mietin aikaa 
mennyttä, saan

kiittää Jumalaa. Hän 
meitä aina

siunasi ja rauhan 
lahjoitti.

Katriina Laiho, 
diakoniatyöntekijä


