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ILMOITUSTEN JÄTTÖPÄIVÄ

Seuraava Ypäjäläinen ilmestyy 

1.12.2021. Lehteen tarkoite u 

aineisto on lähete ävä 

sähköpos tse osoi eeseen 

ypajalainen@ypaja.fi viimeistään 

maanantaina 22.11.2021 klo 15. 

Nro 1/2022 ilmestyy 12.1.2022.

Ypäjän kunnan Rautarinteeseen 
ovat nousseet uudet upeat 

kuntoportaat. Portaat ovat löytäneet 
nopeasti oman käyttäjäkuntansa. 
Porrastreeni on sekä muodikas että 
tehokas tapa liikkua ja samalla kun-
toilija saa nauttia raikkaasta syysil-
masta.

Kiitos vapaaehtoisille, yrittäjille sekä 
koko tiimille, jotka omalla panoksel-
laan myötävaikuttivat portaiden syn-
tymisen.

Tässä Ypäjäläisessä kysellään, mikä 
voisi tulla portaiden nimeksi. Äänestä 
ja ole mukana päättämässä, miksi 
portaita jatkossa nimitetään.

Teidän mielipiteenne kiinnostaa 
kunnan viranhaltijoita ja kunta-

päättäjiä laajemminkin. Kysymme 
asukkaiden kantoja tulevaa kunta-
strategiaamme varten.

Kuntastrategialla tarkoitetaan kun-
nanvaltuuston hyväksymää asiakirjaa, 
jonka avulla kunnan kehittämistä, 
suunnittelua ja päätöksentekoa joh-
detaan. Strategia-sanaa ei tule pe-
lästyä: jokainen kuntalainen on koke-
musasiantuntija mitä tulee asumi- 
seen ja kunnassa viihtymiseen. 

Ihan pieniäkin asioita, kuten valais-
tuksen kohentaminen, voi nostaa esil-
le. Arkihan tunnetusti koostuu pienistä, 
mutta tärkeistä hetkistä.

Mieleen juolahtavia asioita voi lä-
hettää minulle sähköpostilla osoittee-
seen tatu.ujula@ypaja.fi tai jättää pa-
perisena kunnanviraston 
palvelutiskille. Kunnan kehitystyö siis 
jatkuu myös tulevina vuosina.

Mikäli kuntoportaat tai strate-
gian pähkäily eivät ole sinun 

juttusi, marraskuuhun tuo iloa esimer-
kiksi Ypäjän kirjasto. Ypäjän kirjastossa 
on tarjolla runsas valikoima opuksia ja 
asiantuntevaa palvelua, jos etsit tule-
vaa suosikkikirjaasi. Käy siis tutustu-
massa ja hae itsellesi luettavaa pi-
mentyvien iltojen iloksi.

Meillä Ypäjällä lukemisen pariin 
päästään jo varhain. Edellisessä Ypä-
jäläisessä saimme lukea mukavan 
kirjoituksen Katriina Reijoselta, kun jo-
kainen ekaluokkalainen sai oman kir-
jansa. Ypäjällä kirjaston ja koulun yh-
teistyö onkin luontevaa, koska 
Perttulan yksikkö sijaitsee kirjaston vä-
littömässä läheisyydessä. Toivotta-
vasti alaluokilla alkanut lukuharrastus 
kantaa läpi elämän.

Mukavaa marraskuuta kaikille!

Kuntakehitystä asukkaita 
varten
Tatu Ujula, kunnanjohtaja

""
JJookkaaiinneenn   kkuunnttaallaaiinneenn   
oonn   kkookkeemmuussaassiiaannttuunnttii jjaa   
mmiittää   ttuulleeee   aassuummiisseeeenn   jjaa   
kkuunnnnaassssaa   vviiiihhttyymmiisseeeenn..
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Tulevaisuuden suunnittelua
Matti Alanko, kunnanhallituksen puheenjohtaja

Luottamushenkilöiden ja 
viranhaltijoiden kanssa 

on  aloitettu  Ypäjän  kunnan 
strategian  päivittäminen  seu‐
raavalle  nelivuotiskaudelle. 
Tulevaisuuden  ennustaminen 
on  vaikeaa,  haasteita  riittää. 
Saamme  onneksi  lähitulevai‐

suuteen erilaista ennakkotietoa ja laskelmia esim. verotulo‐
kertymästä  ja  valtionosuuksista.  Paljon  on  silti  erilaisia 
muuttujia. Varovaisuus on siis valttia toimintojen ja talouden 
suunnittelussa.
Ensi vuosi mennään vielä talousarviossa pienin muutok‐

sin. Hyvinvointialueiden toiminta alkaa vuonna 2023, jol‐
loin siihen liittyvät vastuut ja velvoitteet siirtyvät kunnalta 
pois Hämeen hyvinvointialueelle. Kunnalle jää edelleen ter‐
veyden ja hyvinvoinnin edistämistehtävä. Tämä on asia, mi‐
kä tulee näkymään kunnan strategiassa.
Soteasiat varmasti puhuttavat edelleen kunnassa, vaikka 

kunnalla ei ole toimivaltaa. Järjestämisvastuun siirtymisestä 
huolimatta on tärkeää jatkaa yhteistyötä hyvinvointialueen 
virkamiesten ja päättäjien kanssa.  Tulevat aluehallintovaalit 
tulevat  olemaan  tärkeät,  että  saamme  ypäjäläisten  sote
asioista viestiä kulkemaan. 
Ypäjän kunnan strategiaa on aloitettu työstää työryhmä‐

vetoisesti. Valmistelun edetessä kunnan toimielimet tulevat 
osallistumaan työhön päättyen kunnanvaltuustossa käytä‐

vään keskusteluun ja strategian hyväksymiseen. Tarkoituk‐
sena on mahdollisimman laajasti ottaa mukaan keskusteluun 
näkökulmia mm. tämän lehden kuntalaiskyselyn avulla. Ol‐
kaa siis aktiivisesti mukana. Toivomme, että saamme hyvän 
ja tulevaisuuteen suuntautuvan asiakirjan.
Kannattaa tutustua vanhaan strategiaasiakirjaan, joka 

löytyy netistä hakusanalla ”Ypäjän kunnan strategia 2018–
2021”, niin saa hyvän pohjan. Strategia on kunnan toimintaa 
ohjaava asiakirja.

Kesäaika vaihtuu talviaikaan ja siirrymme marraskuulle.  
Marraskuussa on juhlapyhiä, jolloin muistelemme edesmen‐
neitä ja toisaalla vietetään halloweenia kurpitsalyhtyjen lois‐
taessa. Toivotan teille kaikille hyvää pyhäinpäivää ja isäin‐
päivää.

""
VVaarroovvaaiissuuuuss  oonn  vvaalltttt iiaa  ttooiimmiinnttoojjeenn  jjaa  ttaalloou‐u‐
ddeenn  ssuuuunnnniitttteelluussssaa..

Maakunnan  väkilu‐
vun  ennustetaan 

kääntyvän kasvuun vuonna 
2026. Tilastokeskus julkaisi 
syyskuussa alueellisen väes‐
töennusteen,  joka  ulottuu 
vuoteen 2040. Hämeen liitto 
vertaili  Tilastokeskuksen 
ennustetta  Hämeen  liiton 
laatimaan väestösuunnittee‐
seen  ja  tämänhetkiseen  to‐
delliseen maakunnan ja seu‐
tujen väkilukuun.

KANTAHÄMEEN kol‐
mea  seutua  tarkasteltaessa 
väkiluku on Hämeenlinnan 
seudulla Hämeen liiton tie‐
dotteen mukaan tällä hetkel‐
lä parempi kuin Hämeen lii‐
ton  tai  Tilastokeskuksen 
ennustamat olettavat.
Forssan  seudun  osalta 

asukasluku on lähes se, mitä 
Hämeen  liitto  on  ennusta‐
nut. Tässä  kohtaa Hämeen 

liiton suunnite ja Tilastokes‐
kuksen  ennuste  eroavat 
kaikkien vähiten toisistaan. 
Molemmissa  ennustetaan 
laskua vuoteen 2040 saakka, 
tosin  sillä  erotuksella,  että 
Hämeen  liiton  ennustama 
väkiluvun väheneminen on 
huomattavasti  maltillisem‐
paa.
Riihimäen seudulla väki‐

luku on hieman matalampi 
kuin Hämeen liiton suunnite 
näyttää.
Tilastokeskuksen väestö‐

ennuste perustuu havaintoi‐
hin syntyvyyden, kuolevuu‐
den  ja  muuttoliikkeen 
menneestä  kehityksestä. 
Niissä ei oteta huomioon ta‐
loudellisten, sosiaalisten ei‐
kä muiden yhteiskunta  tai 
aluepoliittisten  päätösten 
mahdollisia vaikutuksia tu‐
levaan  väestökehitykseen, 

toisin kuin Hämeen liiton te‐
kemässä  omassa  väestö‐
suunnitteessa.

MAAKUNNAN väkilu‐
ku on tällä hetkellä lähes se, 
jonka Hämeen liitto ennusti 
vuonna  2018.  Maakunnan 
väestösuunnitteessa  asuk‐
kaiden  määrä  laskisi  vuo‐
teen 2025 saakka ja seuraa‐
vasta  vuodesta  se  lähtisi 
tasaisesti nousuun. Vuonna 
2040 KantaHämeessä olisi 
yhteensä 176 000 asukasta.
Tilastokeskus puolestaan 

ennustaa,  että  KantaHä‐
meen väkiluku laskisi tasai‐
sesti vuosittain ja olisi vuon‐
na 2040 159 251 asukasta. 
Tilastokeskus on parantanut 
ennustettaan KantaHämeen 
ja sen seutujen osalta selväs‐
ti edelliseen kaksi vuotta sit‐
ten julkaistuun ennusteeseen 
verrattuna. Tämä johtuu sii‐

tä, että maakunnan väestö‐
kehitys  on  ollut  parempaa 
vuosina 2019–2021.

PANDEMIA on muutta‐
nut maan sisäistä muuttolii‐
kettä. Kehitys ei kuitenkaan 
näy  Tilastokeskuksen  en‐
nusteessa, sillä yhden vuo‐
den  aikana  tapahtuneille 
muutoksille  ei  voida  antaa 
trendipohjaisessa ennustees‐
sa liikaa painoarvoa.
– Jos nyt havaittu muut‐

toliikekehitys jatkuisi muu‐
taman vuoden eteenpäin ja 
siinä tapahtuisi pysyvämpiä 
muutoksia, seuraava ennuste 
voisi näyttää huomattavasti 
erilaisia aluekehityslukemia, 
Hämeen  liiton  maakunta
analyytikko  Jesse Marola 
sanoo.
Etätyön määrä on lisään‐

tynyt, mikä vaikuttaa ihmis‐
ten muuttohalukkuuteen.

Forssan seudun väkiluvun ennustetaan laskevan
Hämeen liitto



TOIMINTAA MARRASKUUSSA

Päiväkerhot jatkuvat ti ja to klo 9‐11. 

Ti 2.11. klo 13. Diakoniapiiri /musiikki   

Ti 2.11. klo  14.30 Varkkikerho Haavissa, yhteistyössä kunta

Ti 2.11. klo 18. Siionin Kanteleen lauluilta

Ke 3.11. klo 13. Palvelukeskuksen hartaudet 

Ke 3.11.  klo 18. Nuortenilta

To 4.11. klo 11.30 Kultaisen iän kerho

To 4.11. klo 18. ”Ajasta iäisyyteen”‐ musiikki‐ilta kirkossa. 
Laulusooloja laulavat mm. Vesa Parikka, JP, srk‐kuorolaiset. Säestykset Kaija 
Saukkola. Kolehti Yhteisvastuun hyväksi. Tervetuloa!

Pe 5.11. klo 10.‐12. Perhekerho

La 6.11. klo 10. Pyhäinpäivän sanakirkko. Viime vuoden 
pyhäinpäivän jälkeen kuolleiden vainajien muistaminen. Karjalaseuran 
kahvitilaisuus srk‐kodissa kirkonmenojen jälkeen. 

Su 7.11. klo 10. Messu

Ti 9.11. klo 14.30 Varkkikerho Haavissa

Ke 10.11. klo 18. Nuortenilta

Pe 12.11. klo 10.‐12. Perhekerho

La 13.11. klo 12. Huutokauppa srk‐talon luona (ks. sivu 6) 

Su 14.11. klo 10. Sanakirkko

Ti 16.11. klo 14.30 Varkkikerho

Ke 17.11. klo 18. Nuortenilta

To 18.11. klo 11.30 Kultaisen iän kerho

To 18.11. klo 18. Kuoron harjoitukset kirkossa

To 18.11. klo 18. Rippikoulu srk‐kodilla

Pe 19.11. klo 10.‐12. Perhekerho

Su 21.11. klo 13. Messu (huom. aika!)

Ti 23.11. klo 14.30 Varkkikerho

Ke 24.11. klo 18. Nuortenilta

To 25.11. klo  19.‐19.30 Kirkossa adventtiajan musiikkia joulukadun 
avauksen iltana

Pe 26.11. klo 10.‐12. Perhekerho 

Pe 26.11. klo 12. Adventtikirkko alaluokille

Su 28.11. klo 10. Sanakirkko 1. adventtisunnuntai

Su 28.11. klo 16. Adventin konsertti kirkossa, Armi Haatanen 
ystävineen

Ti 30. 11. klo 13. Diakoniapiiri /musiikki 

Ti 30.11. klo 18. Siionin Kanteleen lauluilta

Ke 1.12. klo 13. Palvelukeskuksen hartaudet 

To 1.12. klo 11.30 Kultaisen iän kerho

Koronapandemia 
saattaa rajoittaa 

toimintaa.

Tarkemmat tiedot 

toiminnasta saa 
seurakunnan nettisivuilta, 

paikallislehdistä ja 
seurakunnan 

ilmoitustaululta sekä 
vitriinistä. 



6/2021 Sakastin ikkunasta

Sana pyhäinpäiväksi
Pentti Lehto, kirkkoherra

Näin  pyhäinpäivän 
tienoolla  kääntyy 

katse sakastin ikkunasta yhä 
useammin  tuonne  kirkko‐
maan  suuntaan.  Ajatukset 
risteilevät  tämän  ajallisen 
ajan  ja  iankaikkisuuden 
maisemissa.
Pyhäinpäivänä,  tuonne 

kirkkomaalle syttyvät lukui‐
sat kynttilät. Liekit valaise‐
vat  marraskuun  pimeyttä, 
mutta  edesmenneiden  lä‐
heisten ikävä tuntuu purista‐
van rintaa. Tuntuu kuitenkin 
lohdulliselta käydä läheisten 
haudalla, tuntuu aivan kuin 
pääsisi  vähän  lähemmäs 
rakkaita ihmisiä.
Suru on pitkä ja yksinäi‐

nen  matka.  Ihmiset  siinä 
ympärillä eivät aina ymmär‐
rä miten synkkää on kulkea 
surun laaksossa. Tuntuu, että 
valo elämästä olisi kadonnut 
kokonaan, ja samalla vienyt 
mukanaan elämän merkityk‐
sen. Elämä näyttää harmaal‐
ta  ja  lohduttomalta,  aivan 
kuin  tuo  loppusyksyinen 
marraskuun  harmauteen 
verhoutunut luontokin.
Suru  on  oikeastaan  rak‐

kautta. Suremme läheisiäm‐
me, koska olemme rakasta‐
neet heitä. Itkemme, koska 
olemme  rakastaneet  heitä. 
Kaipaamme ja ikävoimme, 
koska  olemme  rakastaneet 
heitä. Suru jatkaa rakkautta, 
suru  on  rakkauden  vahva 
ulottuvuus.

Pyhäinpäivä onkin oi‐
keastaan  suuri  rak‐

kauden juhla, jos sitä oikein 
ajattelemme. Paavali kirjoit‐
taa kirjeessään korinttilaisil‐
le lohduttavat sana tällekin 
pyhäinpäivälle:  ”Kuolema 
on  nielty  ja  voitto  saatu. 
Missä on voittosi, kuolema? 
Missä  on  pistimesi,  kuole‐
ma?  Kuoleman  pistin  on 
synti, ja synnin voimana on 
laki. Mutta kiitos Jumalalle, 
joka  antaa  meille  voiton 
meidän Herramme Jeesuk‐
sen Kristuksen kautta!”
Noissa apostoli Paavalin 

sanoissa on se lohdun ja toi‐
von sanoma, joka hyvin ku‐
vaa sitä, kuinka voimme py‐
häinpäivää  viettää  suurena 

rakkauden  ja  oikeastaan 
ilonkin juhlana. Sisintämme 
kyllä painaa ajallisen elämän 
tuska, poisnukkuneiden lä‐
heistemme kaipuun vuoksi. 
Mutta meille on luvattu, että 
kerran  surumme,  kaipauk‐
semme ja ikävämme päättyy.
Kuolema ei merkitse kris‐

titylle elämän ja kaiken toi‐
von päättymistä. Uskovalle 
kuolema  on  portti,  jonka 
kautta  kristuksen  sovitus‐
työn uskova saa käydä tai‐

vaan kirkkauteen, pois täältä 
kärsimysten maailmasta uu‐
teen elämään. 
Nyt  kuitenkin  vielä  me 

täällä ajassa olevat ja ikui‐
suuden  portin  tällä  puolen 
kulkevat, hiljennymme py‐
häinpäivänä kunnioittamaan 
poisnukkuneiden läheistem‐
me  muistoa.  Teemme  sen 
sytyttämällä kynttilät heidän 
muistokseen, hiljentymällä 
ja  rukoilemalla  joko yksin 

hiljaisuudessa tai kokoontu‐
malla yhteen kirkkoon, jossa 
kenties veisaamme lohdulli‐
sen virren 626 sanoin:
”Tuolla taivaan asunnois‐

sa  autuaissa  Jumalan,  itku 
on ja murhe poissa, siellä ilo 
ainian. Oi, jos sinne minäkin 
murheen maasta pääsisin!” 
Siunattua  pyhäinpäivää  ja 
alkavaa talvea sinulle.

Kultaisen iän kerhot torstaisin kello 11.30 alkaen:
4.11.2021
18.11.2021, vieraana Mari Krapi

Ypäjänkylän diakoniapiiri Ypäjänkylän seuraintalon 
takkatuvalla kello 12:
11.10.2021

Musiikki‐diakoniapiiri seurakuntatalolla  istaina kello 
13.00: 2.11 & 30.11

Päivystykset:
Keskiviikkoisin kello 14‐15
Torstaisin kello 15‐16

Jos toivot ko käyn ä tai on muuta asiaa, ota rohkeas  
yhtey ä: katriina.laiho@evl.fi tai 040‐5536362

Siunausta elämääsi toivotellen,
Katriina Laiho, diakoniatyöntekijä

DIAKONIAN TOIMINTAA MARRASKUUSSA

""
SSuurruu  jjaattkkaaaa  rraakkkkaauuttttaa,,  ssuurruu  oonn  rraakkkkaauuddeenn  
vvaahhvvaa  uulloottttuuvvuuuuss..

Armovirsi
(Sävel: 332a: Herraa 
hyvää kiittäkää)

Outoa on ihmiselämä,

välil meitä riepottaa 
myrskytuulet raivoisat

ja kylmät sateet.

Välil meitä ohjailee 
myötätuuli lempeä.

Silloin askel kevyt on,

ei huolet mieltä paina.

Vaikka miten tahtoa

ois aina oikein toimia,

eikä ketään loukata,

ei se ain onnistu.

Kaiken synnin, vääryyden

peittää alleen armo suur.

Senpä vuoksi jokainen

kelpaa aivan itsenään.

Armo kuuluu kaikille,

se on aivan ilmainen.

Tie on auki taivaaseen

yksin uskost, armosta.

Katriina Laiho, 
diakoniatyöntekijä ja 
lastenohjaaja
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Syysloman torstaina ratkottiin Nuorisotila Haavissa 
13-18-vuotiaiden Ypäjän nuorten Biljardimestaruus 

vuosimallia 2021.
Mestaruuden voitti Ola, hopeaa Aku ja pronssille pe-

lasi Konsta. Supermahtavat pelit saatiin aikaan! Oli tiuk-
ka kisa ja seuraavaksi Biljardimestaruuksista pelaavat 
alakouluikäiset keväällä 2022.

Vuoden 2021 alakoulumestaruutta pitää tällä hetkellä 
Nessa. 

Haavin 
Biljardimestaruus 2021

Postin palvelupisteverkoston aluepäällikkö Mikko Simi
lä?
– Akuutti kartoitusvaihe on käynnissä. Tämän vuoden 

puolella postipalvelut eivät tule takaisin Ypäjälle, sillä vuo‐
denvaihde tulee liian äkkiä. Mutta olen aika luottavaisin 
mielin, että vuoden 2022 alkupuolella palvelut palaavat. 
Kumppania ei ole vielä löydetty.

Miten neuvotteluja käytännössä on tehty?
– En halua kommentoida neuvotteluja tässä vaiheessa sen 

enempää kuin että olemme Postina olleet aktiivisesti olleet 
yhteydessä paikallisiin yrityksiin.

Onko Postin pakettiautomaatti vaihtoehto, jos asia
miestä ei löydy?
– Postin pakettiautomaatti on aina mahdollinen, mutta se 

ei poista Postin täyden palvelun lakivelvoitetta. Postin täy‐
tyy pystyä järjestämään jokaisessa Suomen kunnassa täyden 
palvelun postipalvelut. Pakettien lisäksi se tarkoittaa esimer‐
kiksi saantitodistuksia, kirjattuja kirjeitä, postiennakoita ja 
vakuutettujen kirjeiden lähettämistä. Pakettiautomaatti ei 
siksi ratkaise ongelmaa.

Mitä asiamiespostilta edellytetään?
– Vaadimme vakituiset aukioloajat, minimissään maanan‐

taista perjantaihin ja vähintään viisi tuntia päivässä mieluiten 
iltapäivään painottuen. Asiakasnäkökulmasta katsottuna oli‐
si plussaa, jos yritys olisi auki aamusta iltaan. Yritykselle 
täytyisi olla tilojen puolesta mahdollista ottaa oman liiketoi‐
mintansa ohella postin toiminnot. Ypäjällä ei ole kovin suur‐
ta volyymia, joten tilan tarve ei ole suuri.

Jos ja kun kumppani löytyy, kuinka nopeasti asiamies
postin palvelut voisivat käynnistyä?
– Siihen ei ole mitään tiettyä aikamäärettä. Postitoimin‐

toihin vaaditaan jonkin verran koulutusta, tilojen katsasta‐
mista ja yleissuunnittelua ennen kuin postin palvelut alkavat, 
ja niihin menee vähintään kuukausi, mutta etenemme sopi‐
muksen mukaan, kun yritys löytyy.

Vastaako kunta jossain päin Suomea postin palveluis
ta?

– Valtakunnallisesti on muutamia kuntia, joissa posti toi‐
mii esimerkiksi kirjastopalvelujen yhteydessä. Olemme val‐
miit käymään kunnan kanssa neuvotteluja siinä tapauksessa, 
jos Ypäjältä ei löydy sellaista yritystä, joka voisi palvelut ot‐
taa. Mutta en halua vielä aktiivivaiheessa mennä neuvottelu‐
jen edelle.

• Jokioisten RKioskilla (Kes‐
kuskatu 23, Jokioinen).

•  Humppilan  Lahjatornissa 
(Lasitehtaantie 11, Humppila).

• Kosken Sähköliike Rautiai‐
sella (Härkätie 16, Koski tl).

• Loimaan KCitymarketissa 
(Aleksis Kiven katu 11, Loimaa).

!

Lähimmät täyden palvelun postipalvelut 
sijaitsevat tällä hetkellä:

MITÄ YPÄJÄN POSTIASIOILLE KUULUU,



7

Rautarinteen  kunto‐
portaat  valmistuivat 

syyskuussa. Kuntoportaiden 
ensimmäiset kuntoilijat oli‐
vat Matti Nikkanen ja Es‐
ko Uusitalo. Montako vetoa 
lienee jo mittarissa?
– Yli sata kertaa päivässä 

tulee käveltyä, Nikkanen ar‐
velee.
Suoranaiseksi urheiluhul‐

luksi  Nikkanen  ei  tunnus‐
taudu. Nikkanen oli kunnan 
palkkaamana kirvesmiehenä 
Rautarinteessä ruuvaamassa 
portaita suunnitelmien mu‐
kaiseen asentoon.
Nikkasen  apuriksi  työ‐

maalle saatiin Esko Uusita‐
lo. Hän ilmoittautui talkoi‐
siin  jo  pari  vuotta  sitten 
nähtyään  Ypäjäläisessä  il‐
moituksen  kuntoportaiden 
rakentamisesta.
Mies tietää, että perheestä 

ainakin  yksi  tulee  käyttä‐
mään portaita ahkerasti, eikä 
haittaisi, vaikka se olisi hän.

–  Jos  saisi  itselle  vähän 
virtaa, Uusitalo tuumii.
Uudentalon parempi puo‐

lisko on intohimoinen urhei‐
lija ja käynyt ahkerasti lähi‐
seudun  kuntoportailla.  On 
mukavaa, että jatkossa por‐
rastreeni onnistuu Ypäjällä‐
kin.
Esko Uusitalo toivoo, että 

rinteen  yläosaan  saadaan 
jyrkät portaat, joissa urheili‐
jat  pääsevät  tekemään  ly‐
hyempiä spurtteja. Pohjatyöt 
on jo tehty.
Portaiden nouseminen te‐

kee  hyvää  nivelille  ja  kas‐
vattaa  kuntoa.  Etenemis‐
vauhtia  ja  askeltekniikkaa 

säätelemällä treeniin saa li‐
sähaastetta. Loivissakin por‐
taissa voi tehdä monenlaisia 
harjoitteita.

Matti Nikkanen ja Es‐
ko  Uusitalo  toivo‐

vat, että yhteiseksi iloksi tar‐
koitettua  liikuntapaikkaa 
kunnioitettaisiin.  Kesto‐
puusta  rakennetut  portaat 
ilahduttavat  ja  aktivoivat 
kuntalaisia  vuosia,  kunhan 
niihin ei kohdistu ilkivaltaa.
– Kyllä ensimmäinen var‐

maan  tulee pulkalla kaitei‐
den  välistä  alas,  Uusitalo 
hymähtää elämänkokemuk‐
sen  suomalla  viisaudella. 
Hän  tietää,  että  varoittelut 
hölmöilyn vaarallisuudesta 
menevät  nuorten  korvien 
ohi. Mutta kun ei nyt mitään 
vakavampaa kävisi.
Kuntoportaiden rakennus 

herätti  työmiesten mukaan 
ihmeen  vähän  huomiota. 
Päiväaikaan portaiden  juu‐

rella kävi vain muutamia ih‐
mettelijöitä.  Liekö  vaara 
joutua ruumiilliseen työhön 
karkottanut ylimääräiset sil‐
mäparit.
– Talkooväki on vähissä, 

jos minä olen ollut ainoa jo 
kolmena päivänä, Uusitalo 
harmittelee.
Laatu taisi korvata mää‐

rän, sillä portaat saatiin hie‐
noon  kuntoon  pienelläkin 
porukalla. Nikkasen ja Uu‐
dentalon lisäksi työhön osal‐
listui pari paikallista yrittä‐
jää apukäsineen.

9/2021

Kunto kohoaa aasskkeell  aasskkeelleeeellttaa
Katriina Reijonen

Esko Uusitalo ja Matti Nikkanen ahersivat kuntoportai
den parissa syyskuussa. KUVA: Katriina Reijonen

""
KKyyllllää  oonn  ttaallkkoooovvääkkii  vväähhiissssää,,   jjooss  mmiinnää  oolleenn  
oolllluutt  aaiinnooaa  jjoo  kkoollmmeennaa  ppääiivväännää..

Tiesitkö?
• Rautarinteen 70‐metrisissä kuntoportaissa on 65 askelmaa.

• Askelmien syvyys on noin 70 sen ä.

• Askelmien välinen nousu 12 sen metriä.

• Rinteen kaltevuus oli se, mikä määri  kuntoportaiden 
nousukulmaa eniten.

• Laavulta lähtevässä jyrkemmässä osuudessa on 15 
askelmaa.

• Kaikkein jyrkin osuus on vielä rakentama a.
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MLL:n toiminta 
uhkaa loppua

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on toiminut 
Ypäjällä lähes sadan vuoden ajan. Nyt toiminta 

uhkaa kuitenkin loppua, jos yhdistykseen ei saada uusia 
toimijoita mukaan. 

Viime vuosina yhdistyksen toimintaan ovat kuuluneet 
liikunnalliset kerhot lapsille ja nuorille sekä kesällä pidetty 
uimakoulu. Olemme olleet myös mukana Ypäjällä 
pidettävissä tapahtumissa. Lisäksi kauttamme on jaettu 
Hyvä Joulumieli -lahjakortteja yhteistyössä sosiaalitoimen 
kanssa ja olemme tukeneet tukioppilaita Kartanon 
koululla. 

Perhekahvilaa tai lastenhoitopalvelua emme ole 
voineet tarjota viime aikoina, koska vetäjiä ei ole löytynyt ja 
lastenhoitopalvelut vaatisivat laajempaa seutukunnallista 
yhteistyötä. 

Nyt yhdistyksen tilanne on tullut sellaiseksi, että toiminta 
uhkaa loppua, jos uusia toimijoita ei saada mukaan. 
Mukaan tulevilta ei odoteta erityistaitoja, jokainen voi 
osallistua oman osaamisensa mukaan. Toiminnan kautta 
tutustuu uusiin ihmisiin ja saa uusia ystäviä. Tämä on myös 
mahdollisuus ideoida juuri Ypäjälle sopivaa toimintaa 
lapsille ja nuorille. Uudet ideat ovat todella tervetulleita. 

Jos uusia toimijoita ei saada mukaan, yhdistyksen 
toimintaa ei voida pyörittää sääntöjen mukaan ja edessä 
on joko yhdistyksen lopettaminen tai yhdistyminen 
johonkin toiseen MLL paikallisyhdistykseen. Tämä 
todennäköisesti vaikuttaisi mahdollisuuksiin tarjota 
toimintaa Ypäjällä.

Olisitko Sinä valmis tulemaan mukaan toimintaan ja 
ottamaan vaikka ystäväsikin mukaan? Jos 

kiinnostuit, ota rohkeasti yhteyttä vaikkapa yhdistyksen 
Facebook-sivujen kautta tai laittamalla sähköpostia 
mll.ypaja@gmail.com. Tervetuloa mukaan!

MLL Ypäjän yhdistyksen hallitus Jonna Hakamäki, Henna 
Linnala, Heidi Moilanen, Henna Pirhonen, Minna Rautiainen, 
Tanja Niinimäki ja Anne-Mari Paloposki

MLL Ypäjän yhdistys järjestää Pertunkaaressa 
perheliikuntavuoroa yhteistyössä Ypäjän Yllätyksen 
kanssa. KUVA: Minna Rautiainen

9/2021

Kehitetään 
yhdessä 

asumisviihtyvyyttä
Ypäjän kunnassa laaditaan parhaillaan uuden 
valtuustokauden strategiaa. Miten asumisen viihtyvyy ä 
Ypäjällä voisi kehi ää?
Otamme vastaan kuntalaisideoita strategiaa varten. Idean 
ei tarvitse olla monimutkainen: se voi esimerkiksi käsitellä 
valaistusta ulkoliikunta‐alueella.
Jos mieleesi juolahtaa hyvä ajatus, voit toimi aa sen 
sähköpos lla kuntaan osoi eeseen tatu.ujula@ypaja.fi tai 
halutessasi tuoda idean paperisena kunnanviraston 
palvelupisteelle.
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Yhdistystoiminta
Eläkeliiton Ypäjän yhdistys
01.11 ma klo 11.30 Hallituksen kokous, Veteraanitupa

09.11   klo 11.00 Hallituksen kokous (tarvi aessa)

09.11    klo  13.00  Syyskokous,  vieraana  piirin  edustaja  Ma  
Koppanen

16.11   klo 13.00 Lukupiiri, Veteraanitupa

19.11 pe klo 13.00 Tarinatupa, Veteraanitupa

25.11 to klo 10.00 Piirin syyskokous, Oi

26.11 pe klo 16.00 Pikkujoulu

JHL 729
JHL 729, Ypäjän jäsenillä on mahdollisuus saada lippu Arja Ko‐
risevan  Joulukonser in,  Rakkaudesta  Jouluun.  Konser   on 
perjantaina  10.12.2021  Kanta‐Loimaan  kirkossa  klo  19.00.  Il‐
moi audu  3.12.2021  mennessä  hanna.sulantola@gmail.com 
tai teks vies  040 562 4063.

Keskusta Ypäjän kuntayhdistys ry.
Syyskokous  Veteraanituvalla  maanantaina  8.11.2021  klo  18. 
Päätetään  kuntayhdistyksen  aluevaaliehdokkaiden  esi ämi‐
sestä ja käsitellään muut sääntömääräiset asiat. Hallitus

Kulttuuri Puomi
Ke  24.11.  klo  19  alkaen  sääntömääräinen  syyskokous  Ypäjän 
paloasemalla (käyn  sivuovesta).

Perinteiset joulumarkkinat Pertunkaaressa jäävät tänä vuonna 
väliin korona lanteesta johtuen.

Kuusjoenkulman kyläyhdistys
Su 7.11. klo 15.00 kota/laavun avajaiset Piilikankaalla (Kosken‐

e 678, Ypäjä).

Avantosauna sunnuntaisin (31.10. alkaen) Piilikankaalla, sauna 
lämmin klo 15‐18, hinta 5€.

SPR Ypäjän osasto
Kaikkien ypäjäläisten aamukahvit jatkuvat nuoriso la Haavissa 
(Varsanojan e  8).  Kahvia,  voileipiä  ja  mukavaa  seuraa  tarjo‐
taan kerran viikossa torstaisin kello 9.00‐11.30.

Seniorikaveritoiminta on toistaiseksi pää ynyt. Lisä etoja puh. 
050 363 0508/Satu Leppälah  tai 050 370 6867/Eeva Mikkola.

Syyskokous  keskiviikkona  17.11.  kello    18.30  Veteraanituvalla. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat. Hallitus

Ypäjän Demarit ry
Ma 22.11.2021 klo 18 syyskokous, Kahvila Myllytupa (os. Ypä‐
jänkylän e 956). Asialistalla varapuheenjohtajan, johtokunnan 
varajäsenten ja toiminnantarkastajien valinta sekä muut sään‐
tömääräiset syyskokousasiat.

Ypäjän Karjalaisseura
Seppeleen lasku pyhäinpäivänä 6.11.2021 Karjalaan jääneiden 
vainajien  muistomerkille  Jumalanpalveluksen  yhteydessä  ja 
sen jälkeen kirkkokahvit Seurakuntakodilla.

Syyskokous  16.11.2021  kello  18.30  Veteraanituvalla.  Kokouk‐
sessa  käsitellään  sääntöjen  määräämät  asiat.  Hallituksen  ko‐
kous klo 17.30. 

Ypäjän kotiseutuyhdistys ry
Retki  Maatalousmuseo  Sarkaan  keskiviikkona  17.11.2021  klo 
12 alkaen. 10 €:n hintaan sisältyy kahvitus  ja museon esi ely 
kello 12 ja sen jälkeen lippu kahteen näy elyyn. Meno omilla 
autoilla/kimppakyy .  Ilmoi autuminen  viimeistään  10.11. 
2021  puh.  0400  260949/Pekka  Moisander.  Omakustanteinen 
ruokailumahdollisuus klo 10–14 museolla.

Vuosikokoukset to 25.11.2021 kello 18.00 alkaen Veteraanitu‐
valla,  Per ulan e  7  Ypäjä.  Käsitellään  sääntöjen  määräämät 
asiat. Kahvitarjoilu. Hallitus

Ypäjänkylän Kyläyhdistys
30.11.  Syyskokous  Ypäjänkylän  Seuraintalolla  klo  19:00.  Esillä 
sääntöjen määräämät asiat.

04.12.  Seuraintalon  pikkujoulu  koko  perheelle  klo  20  alkaen. 
Jouluista ohjelmaa  ja vieras Korvatunturilta. Pääsyliput: aikui‐
set  10€,  lapset  7‐15v  5€,  perhelippu  25€.  Korona lanne 
saa aa vaiku aa toteutukseen.

05.12.  Joulumyyjäiset  Seuraintalolla  klo  13–16.  Pöytävuokra 
5€.  Pöytävaraukset  viimeistään  29.11.  Neealta  puh:  040  961 
1271 sp. neea.suonpaa@hotmail.com

Keskiviikkoisin  saunailta  3€/kerta.  Naiset  18–19:30,  miehet 
19:30–21.

Ypäjän Maamiesseura ry
Vuosikokous    istaina  16.11.2021 klo 18.00  Ypäjänkylän  Seu‐
raintalon  takkatuvalla.  Käsitellään  sääntöjen  vuosikokoukselle 
määräämät asiat. Johtokunta

Syyskokous    istaina  16.11.2021 klo  19.00    Ypäjänkylän  Seu‐
raintalon  takkatuvalla.  Käsitellään  sääntöjen  syyskokoukselle 
määräämät asiat. Johtokunta

Ypäjän Yllätys ry
Syyskokous  su  21.11.2021  kello  12:00  Pertunkaaren  palloi‐
lusalissa. Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Ajantasaiset liikuntavuorot löytyvät yhdistyksen verkkosivuilta.

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Sääntömääräinen 
SYYSKOKOUS

Tiistaina 9.11.2021 kello 
13.00

Veteraanituvalla 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa   

Hallitus

9/2021

Näin ilmoitat maksutta:
Yhdistyksen nimi, päivämäärä, kellonaika, tapahtuman 

nimi ja max. yhden lauseen mi ainen selostus 
tapahtuman sisällöstä, tapahtumapaikka, yhteyshenkilö/

yhteys edot

Kirjoita  edot sähköpos n teks ken ään tai erilliseen 
teks edostoon. Lähetä  edot ypajalainen@ypaja.fi.

Paremman  näkyvyyden  saamiseksi  voit  myös  tee ää 
ilmoituksen  (esim.  vasemmalla  Ypäjän  Demareiden  ja 
Eläkeliiton  mainokset).  Katso  hinnoi elu  ja  aineiston 
viimeinen jä öpäivä sivulta 2.
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Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN 
FORSSAAN

TORSTAINA 11.11.2021

TORSTAINA 21.12.2021
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

KAUSIINFLUENSSAROKOTUKSET vuonna 2021
hyvinvointikuntayhtymän alueen kuntalaisille

Maksuttomaan influenssarokotukseen ovat oikeutettuja:

    • Sosiaali ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon 

henkilöstö

    • Raskaana olevat naiset 

    • Kaikki 65 vuotta täyttäneet 

    • Kaikki 6 kuukauden  – 6 vuoden ikäiset lapset 

    • Sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat 

    • Vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri 

    • Varusmiespalvelukseen astuvat miehet ja 

vapaaehtoiseen asepalvelukseen astuvat naiset

INFLUENSSAROKOTUKSELLE TULEE VARATA AIKA

Sähköisesti osoitteesta forssa.terveytesi.fi (vaatii 

tunnistautumisen)

TAI

Puhelimitse 03 4191 6500 (puhelu ohjautuu takai‐

sinsoittojärjestelmään, puhelin aukeaa 20.10.2021 klo 8.00)

ROKOTUSPAIKKA

Neuvola, Perttulantie 18, Ypäjä

HUOMIOITAVAA

    • Suosittelemme kaikille rokotukselle tulijoille maskin käyttöä.

    • Saapukaa omalle ajalle täsmällisesti.

    • Jokaisen on kiinnitettävä huomiota turvaväleihin sekä 

huolehdittava käsihygieniasta.

    • Minkäänlaisissa hengitystieinfektiooireissa tai vatsavaivoissa ei 

saa tulla paikalle.

Lisätiedot:

https://thl.fi/fi/web/infektiotauditjarokotukset/rokotteetao/

influenssarokote

Tervetuloa
porukkaamme

Sinikka Suonpää, puheenjohtaja

Eläkeliitto on organisaatio, johon kuuluu Eläkeliiton 
Ypäjän yhdistys ry sekä yli 130 000 jäsentä ympäri 

Suomen. Toimintamme tavoite on inhimillisyys, ikäystä-
vällisyys, tasa-arvo, yhteisvastuu ja osallisuus. Jokaisella 
näillä toiminta-alueella on suuri merkitys ikäihmisten 
hyvinvointiin.

Erilaisia tapahtumia on Eläkeliiton yhdistyksissä pal-
jon: hengellistä, vapaaehtoispalveluja, retkiä ja matkoja, 
liikuntakerhot, erilaiset kurssit erilaisiin elämäntilanteisiin, 
koulutukset esim. tietokoneen käyttöön, käsityökerhot, 
maalauskerhot, piirustuskerhot, lukupiiri, tarinatupa. Täs-
sä voisin luetella vaikka kuinka monta erilaista kerhotoi-
mintaa.

Tietysti myös viikoittain ja kuukausittain tapahtuvat 
tapaamiset.

Etelä-Hämeen piiriin kuuluun 18 yhdistystä, joista Ypä-
jän yhdistys on yksi. Olemme pieni yhdistys, mutta 
olemme jäsenmäärältään kuitenkin tällä hetkellä seit-
semänneksi suurin Etelä-Hämeen yhdistyksistä.

Meillä on noin 10 prosenttia Ypäjän asukkaista yhdis-
tyksemme jäseninä. Tavoitteenamme on saada vielä 
tänä vuonna seitsemän uutta jäsentä, niin pääsisimme 
250 jäseneen.

Emme kysele mistä he tulevat tai mihin he menevät, 
vaan kysymme, mitä heille kuuluu nyt ja miten he voivat. 
Onko jotain, miten voimme auttaa.

Tammikuun 13. päivä kello 13 järjestetään karonkka-
juhla, johon kutsutaan henkilökohtaisella kutsulla 

jokainen vuonna 2021 aloittanut uusi jäsen sekä heidät 
jäseneksi tuonut jäsen.

Meillä on myös meneillään muitakin kilpailuja jäsenil-
le, jossa palkintoina matkoja ja taulutelevisioita.

Tervetuloa yhdistyksemme jäseneksi!

Huomasithan 
pikkujoulumme ja 
yhdistyspalstan 
ajankohtaiset  tie-

dotteet?
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Elämme  vuotta  1970, 
koulut  ovat  jälleen 

päättyneet  toukokuussa. 
Olemme tänä vuonna viisi‐
toistavuotiaita, meitä on 30 
tyttöä ja 29 poikaa. Aloitam‐
me rippikoulun Ypäjän kir‐
kossa  kirkkoherra  Toivo 
Roivaksen oppilaina. 
Kokoonnumme  hiukan 

jännittäen kirkkoon aamulla, 
osaksi tunnemme toisemme, 
osaksi emme. Osa on käynyt 
tähän asti kansalaiskoulua ja 
osa  yhteiskoulua.  Pian  tu‐
lemme kuitenkin kaikki tu‐
tuiksi keskenämme. 
Oppitunnit  pidetään kir‐

kossa  etupenkeissä  istuen, 
tällä  tavoin  opiskelemme 
ensimmäisen  viikon  ajan, 
minkä  jälkeen  siirrymme 
seurakuntasaliin.  Käymme 
kuitenkin laulamassa virsiä 
kirkossa kanttori Tapio Lau‐
rilan johdolla. Saamme olla 
yläparvella, jotkut pojat jopa 
istuvat lattialla ja laulu sujuu 
reippaasti.
Käymme myös harjoitte‐

lemassa konfirmaation käy‐
tännön kuviot kirkossa en‐
nen juhlapäiväämme. 
Kaikki  olemme  hiukan 

jännittyneitä,  osaammeko 
tarvittavat  asiat  alttarille 
siirtymisessä,  ehtoollisessa 
ja alttarilta poistumisessa. 

Juhannuspäivän aamuna kokoonnumme  kirk‐
koon ja omaisiamme on tie‐
tysti myös mukana. Meillä 
tytöillä on valkoiset mekot – 
melko lyhyet, koska muoti 
oli  silloin  ennemmin  mini 
kuin midi  tai maxi.  Pojilla 
on  valkoiset  paidat,  musta 
rusetti ja mustat housut. Al‐
bat  tulivat  käyttöön  vasta 
myöhemmin.  Valokuvaaja 
Reino Luitparo ottaa meistä 
rippikuvan kirkon rappusilla 
ennen  kirkkoon  menemis‐
tämme. Tuo kuva on tärkeä 
muisto tästä päivästä.
Kirkko on täynnä seura‐

kuntalaisia  ja  tunnelma  on 
juhlallinen.    Kaikki  sujuu 

kommelluksitta,  uskontun‐
nustus, ehtoollisen nauttimi‐
nen ja konfirmaatiovirtem‐
me: ”Valtiaamme kunniaasi 
soivat ääret taivaiden. Nuori 
kansas virteen yhtyy kiitos‐
tasi  veisaten.”  Virren  on 
kanttori Tapsa meille valin‐
nut ja se tuntuu oikein sopi‐
valta ja kauniilta.
Omaiset käyvät myös eh‐

toollisella, mikä tekee tilai‐
suudesta melko pitkän. Lo‐
pulta lähdemme ulos, siellä 
perheet  ja  ystävät  tuovat 
meille kukkia ja onnittelevat 
meitä.  Tämän  jälkeen  läh‐
demme koteihimme. Yhtei‐
nen rippikoulumme on päät‐
tynyt.  Syksyllä  tapaamme 
vielä  kavereita,  jotka  ovat 
samassa koulussa. Muita ta‐
vataan sattumanvaraisesti tai 
ei tavata enää lainkaan.

Elämme  nyt  vuotta 
2021,  rippikoulusta 

on aikaa 51 vuotta. Tapaa‐
minen  ripille  pääsyn  mer‐
keissä  hiipi  mieliimme  jo 
vuonna 2020, mutta korona‐
rajoitukset aiheuttivat suun‐
nitellun tilaisuuden peruun‐
tumisen. 
Yritämme uudelleen ja il‐

moitamme asiasta Ypäjäläi‐
nen lehdessä sekä ottamalla 
yhteyttä  jokaiseen,  jonka 
yhteystiedot on saatu selvil‐
le.  Sovitaan  seurakunnan 
kanssa  päiväksi  sunnuntai 
5.9.    Korona  kiusaa  edel‐
leen, mutta olemmehan saa‐
neet  kaksi  rokotusta  ja  pi‐
dämme  edelleen  turvavälit 
kunniassa  ja  muutenkin 
huolehdimme  hygieniasta, 
joten päätämme kokoontua. 
Neljätoista rippikoululaista 
on  ilmoittautunut,  joten 
olemme  tyytyväisiä.  Ko‐
koonnumme kirkkoon. Voi 
miten mukava on nähdä toi‐
siamme!
Tapsa  Laurila  reippaana 

ja  iloisena  tulee meitä  ter‐
vehtimään jo kirkon ovelle. 
Hälisemme ehkä  liikaakin, 
koska muutakin messukan‐
saa on saapuvilla. Asetum‐
me  etupenkkeihin  sopivin 
välein ja kirkonmenot alka‐
vat. Päivän aiheena on sopi‐
vasti kiitollisuus. Kirkkoher‐
ra  Pentti  Lehto  puhuu 
kauniisti ja nousee saarnas‐
tuoliin. Hän ottaa meidät en‐
tiset  nuoret  huomioon  pu‐
heessaan  tavalla,  joka  saa 
meidät  hymyilemään  ja 

muistojen  valtaan.  Tapsa 
laulaa nostalgisen laulun ko‐
tikirkosta, mikä saa herkim‐
mät pyyhkimään silmäkul‐
miaan. Nautimme kirkossa 
myös Herran Pyhän Ehtool‐
lisen, mikä sekin tuo konfir‐
maatiopäivämme mieleen.
Messun jälkeen siirrym‐

me nykyiseen seurakuntata‐
loon, syömme lohikeittoa li‐
sukkeineen.  Hienoa,  että 
kirkkoherra, diakoni Katrii‐
na Laiho  ja  kanttori Tapsa 
ehtivät kiireiltään myös ruo‐
kailemaan kanssamme.
Ruokavirreksi laulamme 

konfirmaatiovirtemme, mikä 
ei taida sujua yhtä kuuluvas‐
ti kuin 51 vuotta sitten. Syö‐
misen jälkeen seurustelem‐
me,  tutustumme  uudelleen 
kertomalla omista  elämän‐
vaiheistamme jokainen vuo‐
rollaan. Minkäänlaista vai‐
vautuneisuutta  ei  voi 
tilaisuudessa  havaita.  Tut‐
kiskelemme  myös  vanhaa 
rippikuvaamme, kertailem‐
me nimiä ja joku tietää jota‐
kin heistäkin, jotka eivät nyt 
ole paikalla. Juomme pulla‐
kahvit  ja  sen  jälkeen  kir‐
maamme valokuvaan pihalle 
paikkaan,  missä  kotikirk‐
komme näkyy kauniisti ta‐
kanamme. 

Kaikki tuntuvat viihty‐
vän hyvin ja jossain 

vaiheessa uudesta tapaami‐
sestakin  on  puhetta, mutta 
mitään ei tarkemmin sovita. 
Haikein mutta iloisin mielin 
hyvästelemme ja lähdemme 
tahoillemme.
Tahdomme  kiittää  tilai‐

suuteen osallistuneita rippi‐
koulukavereita, kirkkoherra 
Penttiä, kanttori Tapsaa, dia‐
koni Katriinaa ja seurakun‐
tamestari  Tuomasta  tapaa‐
misemme  onnistumisesta. 
Hyvää syksyn jatkoa ja sen 
jälkeen  pikkuhiljaa  joulun 
odotukseen valmistautumis‐
ta kaikille.

RRiippppiikkoouulluullaaiisseett muistelevat tapaamista
Eira Kulmala ja Leila Suonpää

Rippikoululaiset tapasivat 51 vuoden jälkeen Ypäjällä.

9/2021
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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

Pyhäinpäivän aa ona 

5.11.2021 avoinna klo 11‐14.

Lauantaisin sulje u

OMATOIMIAUTOMAATTI

Käy öopastusta kirjaston 

aukioloaikoina

MONITOIMITILASSA

Leena Parviaisen näy ely 

”Sunnuntaimaalarin 

matkassa”

YHTIÖKOKOUSKUTSU
Ypäjä Golf Oy:n syysyhtiöko-
kous pidetään ke 24.11.2020 
klo 18.00 Loimijoki Golfissa 

(Jaakkolantie 190, Ypäjä). Ko-
kouksessa käsitellään yhtiöjär-

jestyksen 16 §:n syksyn 
yhtiökokoukselle määräämät 
asiat. Sekä muutosesitys yh-
tiöjärjestykseen 15§, Kokous-

kutsu. Tervetuloa!
Ypäjä Golf Oy:n hallitus

9/2021

Kohti aluevaaleja
Markku Leppälahti

Olemme eläneet kiirei‐
sen vuoden koronan varjos‐
sa. Vielä on yhdet vaalit he‐
ti tammikuussa. Aluevaalit 
tuntuvat etäisiltä, vaikka 
niissä valitaan maakuntaan 
henkilöt, jotka päättävät 
meille tärkeistä päivittäisis‐
tä palveluista. Tulevaisuu‐
dessa päätöksenteko keskit‐
tyy väkimäärien suhteessa 
vielä isommalle alueelle. 
Valmisteluvaiheessa pitää 
olla tarkkana, miten uudis‐
tus toteutetaan. Kuntiin on 
taattava peruspalvelut lä‐
helle kuntalaisia.
Aikanaan olin sairaan‐

hoitopiirin hallituksessa, 
kun seutumme otti alem‐
man erikoissairaanhoidon 
omaan päätösvaltaansa. 
Keskittämiseen tuli taka‐
pakkia, jota kuitenkin pi‐
dettiin uraauurtavana. Olin 
myöhemmin kuntayhtymä‐
johtaja Markku Puron kut‐
sumana kertomassa sairaa‐
laamme tutustuville, miten 
kaikki tapahtui. 20 vuotta 
on kulunut merkittävästä 
seudullisesta voimannäy‐
töstä.
Nyt kuntayhtymäko‐

kouksen puheenjohtajana 
pidän tärkeänä, että seutu 
löytää yhteisen edunval‐
vontastrategian kuten vuo‐
sia sitten. Lain päätöksellä 
valtio ottaa vastuun palve‐
lujen järjestämisestä ja 
maksamisesta. Pohjatyötä 
tehdään nyt kiireellä ja luo‐
daan maakunnallinen stra‐
tegia uudistuksen toteutuk‐
selle. Pienellä kunnalla on 
haasteita pitää keskeisistä 
palveluista kiinni.
Alueelle valitaan päättä‐

jiä, joiden yhteistyöosaami‐
nen tulee keskeiseen ase‐
maan. Tavoitteena on saada 
maakunnan kokoinen oi‐
keudenmukainen palvelu‐
verkosto. On tärkeää käyt‐
tää äänioikeuttaan 
tammikuun vaaleissa. Kun‐
talaisemme tarvitsevat 
edunvalvojia, joilla on tar‐
moa puolustaa palveluja 
nurkkakunnillekin.

Ypäjän seurakunnan musiikkityö 
tiedottaa

MMaarrrraasskkuuuunn  mmuussiiiikkkkii llaaiissuuuuddeett  YYppääjjäänn  kkiirrkkoossssaa

””AAjjaassttaa  iiääiissyyyytteeeenn””‐ musiikki‐ilta to 4.11.2021 klo 18. 
Vieraileva laulaja on eläkkeelle jäänyt kirkkoherra Vesa 
Parikka Tammelasta sekä Laulusiskot ja Veisuuveljet. 
Kuorolaiset esiintyvät myös yksin tai kaksin. Voimme kuulla 
pienen yllätyksenkin. Säestyksistä vastaa kan ori Kaija 
Saukkola. 
Koleh  menee Yhteisvastuun hyväksi. Tervetuloa mukaan!

AAvvooiimmeett  oovveett to 25.11. klo 19.‐n.19.30.  Kuorolaiset laulavat 
adven n ajan musiikkia.  Tervetuloa kuulemaan ja myös 
yhdessä laulamaan.

HHoooossiiaannnnaa‐‐  vviirrrreenn laulamme su 28.11. klo 10.  
(uuden kirkkovuoden alkaessa).

AAddvveenn kkoonnsseerr   su 28.11. klo 16. 
Armi Haatanen Loimaalta musisoi oppilaineen, Johanna Jalo 
ym. Käsiohjelma 10 €

Tervetuloa mukaan tunnelmaan!

LAPSITYÖN TOIMINTAA 
MARRASKUUSSA

Päiväkerhot jatkuvat normaalis   istaisin ja torstaisin kello 
9‐11. Ilmoi autumiset ja kyselyt: lastenohjaaja Katriina 
Laiho, katriina.laiho@evl.fi tai 040‐5536362
Perhekerho perjantaisin kello 10‐12. Tiedustelut 
nuorisotyönohjaaja Elina de Jong, elina.dejong@evl.fi tai 
040‐1484108
10‐syn ärit 4.11 kello 17‐19


