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ILMOITUSHINNAT

Yhdistyksen ilmoitukset ‐30%

Etu ja takasivu

0,75 €/pmm + alv

Muu osa lehteä

0,50 €/pmm + alv
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ILMOITUSTEN JÄTTÖPÄIVÄ

Seuraava Ypäjäläinen ilmestyy 

4.5.2022. Lehteen tarkoite u 

aineisto on lähete ävä 

sähköpos tse osoi eeseen 

ypajalainen@ypaja.fi viimeistään 

maanantaina 25.4.2022 klo 15. 

Nro 5/2022 ilmestyy 8.6.2022.

Kevättä ilmassa muuttuvassa 
maailmassa 
Matti Alanko, kunnanhallituksen puheenjohtaja

Elämme  voimakkaan 
muutosten aikaa. Koro‐

nasta emme ole vielä päässeet 
irtaantumaan, kun jo uutta krii‐
siä eletään. Tuntuu kuin tämä 
korona olisi ollut harjoittelua 

isompia ja laajempia ongelmia varten. 

Ukrainaa kohdannut sota on laajamittainen ja aiheuttaa 
mittaamattoman määrän kärsimystä ja hätää. Ihmis‐

ten elämisen ja toimeentulon mahdollisuus on menetetty 
vuosiksi eteenpäin ja uudelleenrakentaminen kestää pitkään 
tulevaisuuteen. Onneksi meillä on täällä auttamistahtoa ja 
voimme auttaa osaltamme sotaa pakenevia turvapaikanhaki‐
joita. Humanitaarista apua tarvitaan paljon myös Ukrainas‐
sa.  Meille tämä muuttunut tilanne aiheuttaa myös monia 
haasteita mm. nousevina elinkustannuksina.

Omavaraisuus nousee myös tärkeäksi, sillä maailmalta 
ei ole enää ylijäämiä tarjolla. Ruokaturva on yksi tär‐

keä tekijä meilläkin. Elintarvikkeet niiden tuotanto ja jalos‐
tus tulee turvata, jos se lenkki katkeaa, tulee moninaisia on‐
gelmia ja työttömyys tulee myös lisääntymään. Meillä ei ole 

varaa menettää näin tärkeää toimialaa, ja sen uudelleen nos‐
taminen on kallista.   Energian saatavuus ja teolliseen toi‐
mintaan vaadittavien hyödykkeiden hankkiminen tulevat 
olemaan haasteellisia. Tulee olemaan jokunen vuosi, ennen 
kuin markkinat tasaantuvat. Elämme siis haasteellisia aikoja

Nämä asiat tulevat myös näkymään kunnassa ja niihin 
on hyvä varautua mahdollisuuksien mukaan. Varau‐

tumisnäkökulmaa tulee laajentaa aina henkilöstön saatavuu‐
teen, jotta palveluorganisaatiot toimisivat jatkossakin. Tässä 
kohtaa seudullisuus on hyvä huomioida voimavarana. Ta‐
loudellista puskuria pitäisi pystyä myös pitämään yllä. 

Hyvää kevättä kaikille!

""
OOmmaavvaarraaiissuuuuss  nnoouusseeee  ttäärrkkeeääkkssii ,,   ssiill llää  
mmaaaaiillmmaallttaa  eeii   oollee  eennääää  yyllii jjäääämmiiää  ttaarrjjoollllaa..

YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSET

Yksityisteiden kunnossapitokustannusten 
avustushakemukset on jäte ävä 23.5.2022 klo 15.00 
mennessä, os. Ypäjän kunta, Per ulan e 20, 32100 Ypäjä 
taikka, kunta@ypaja.fi. 
Hakemuslomakkeita on saatavana kunnanviraston 
palvelupisteestä ja interne stä osoi eesta www.ypaja.fi – 
Lomakkeet – Yksityisteiden avustushakemus.
Lisä etoja teknisestä toimesta, p. 0500 801914.

Ypäjällä 28.3.2022 
Tekninen lautakunta
www.ypaja.fi



33/2022

Viime viikkoina olemme kuulleet 
järkyttäviä uutisia. Venäjä on 

hyökännyt raukkamaisesti Ukrainan 
kimppuun. Suomi on tuominnut Venä-
jän käynnistämän sodan ja asettanut 
pakotteita Venäjää vastaan yhdessä 
muiden EU-maiden kanssa. Venäjän 
tekemiä sotarikoksia siviilejä vastaan 
selvitetään. Lisäksi Suomi on antanut 
tukensa Ukrainalle. Ypäjän kunta on 
ollut mukana tässä työssä.

Kunta on lahjoittanut 5000 euroa 
Pelastakaa Lapset ry:lle ukrainalaisten 
lasten kärsimysten lievittämiseksi. Li-
säksi vapaaehtoiset ovat organisoi-
neet omia lahjoituskampanjoitaan. 
Esimerkiksi ypäjäläinen Taneli Ojala 
sekä entinen ypäjäläinen, Sami Paju-
niitty toimittivat hyväntekeväisyys-
kuorman ukrainalaisten hyväksi. Läm-
min kiitos kaikille projektissa mukana 
olleille.

Sodalla on pitkä varjo Suomeen. 
Suomen turvallisuustilanne he-

rättää ymmärrettävästi kysymyksiä. 
Suomen valtionhallinto ja presidentti 
tekevät hartiavoimin työtä maamme 
turvallisuuden takaamiseksi. Emme 
kuitenkaan elä tyhjiössä. Polttoaineen 
hinta on jo noussut, samoin sähkön 
hinta. Mitä tavallinen ypäjäläinen voi 
tässä tilanteessa tehdä?

Yksi hyvä keino varautua mahdolli-

siin kriiseihin on huolehtia kotivarasta. 
Kotivara on varmuusvarasto, jonka 
turvin kotitalous selviää esimerkiksi vii-
kon ajan, vaikka elintarvikkeiden saanti 
heikkenisi. Esimerkiksi säilykkeet, tasku-
lamppu ja pieni määrä käteistä ra-
haa ovat osa järkevää varautumista. 
Kotivarasta ei synny tarpeetonta ruo-
kahävikkiä, kun muistaa syödä elintar-
vikkeet pois oikeassa järjestyksessä. 
Muistetaan kaupassa myös kotimai-
set ruoantuottajat. Jos emme huo-
lehdi omavaraisuudestamme, kär-
simme siitä nahoissamme. Tuottaja 
on palkkansa ansainnut.

Myös väestösuojat ovat herät-
täneet keskustelua. Ypäjällä ei 

ole yleistä väestösuojaa. Yleisiä väes-
tösuojia on lähinnä isoissa kaupun-
geissa. Viranomaiset ohjaavat tarvit-
taessa ihmisiä oikeaan osoitteeseen. 
Tällä hetkellä Suomeen ei kohdistu 
edellä mainittua uhkaa.

Ypäjän kunta huolehtii sille määrä-
tyistä tehtävistä. Turvaamme par-
haalla mahdollisella tavalla asukkai-
den palvelut kuten esimerkiksi lasten- 
ja nuorten koulunkäynnin. Nyt tärkein-
tä on pysyä rauhallisena ja tukea 
Ukrainan urheaa taistelua.

Kevättä ja kesää kohti sodasta 
huolimatta!

Sota Euroopassa - mitä 
tapahtuu Ypäjällä?
Tatu Ujula, kunnanjohtaja

""
YYkkssii   hhyyvvää   kkeeiinnoo   
vvaarraauuttuuaa   mmaahhddoollll iissii iinn   
kkrrii iisseeiihhiinn   oonn   hhuuoolleehhttiiaa   
kkoottiivvaarraassttaa..

Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN 
FORSSAAN

TORSTAINA 14.4.2022 

TORSTAINA 12.5.2022
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

AAPPUUAA  UUKKRRAAIINNAAAANN
Ypäjän kunta avus  5000 € Pelastakaa Lapset ry:tä Ukrainan 

kriisin johdosta.

OIKAISU
Ypäjän seurakunnan uuden työntekijän Markku Kullanmäen 

haasta eluun (Ypäjäläinen 2/2022) pari oikaisua:

"Matkan varrella tuli opiskeltua Turun teknillisessä 
ammattikorkeakoulussa rakennustekniikkaa ja kirvesmie‐
hen hommissa sitten uraani tosiaan jatkoin.
Vuonna 20062007 Kullanmäki opiskeli suntion oppi‐

sopimuskoulutuksen Marttilan seurakunnassa. 
— Koulutus toteutettiin Turun Kristillisellä opistolla. 

Muistelen että, koulutukseen osallistui 18 opiskelijaa, 
Kullanmäki miettii. Jatkoin sitten myöhemmin vielä esi‐
mieskoulutuksen opintoja. 
Vuodet 20092011 työskentelin Someron seurakunnas‐

sa, erityisammattimiehenä. Ennen Ypäjälle tuloa Kullan‐
mäki oli Kosken seurakunnalla 20122018, ja 2019 al‐
kaen Martinkoskella seurakuntamestarina."



TOIMINTAA HUHTI‐TOUKOKUUSSA

Tapahtuma Pvm Klo

Ypäjänkylän diakoniapiiri 7.4.2022 12

Laulusiskot 7.4.2022 18‐20

Veisuuveljet 8.4.2022 15.30 ‐17.30

Messu 10.4.2022 10

Nuorten yhteinen iltamessu 10.4.2022 17

Palvelukeskushartaus 13.4.2022 13

Kirkkonäytelmä Markuksen Evankeliumi 13.4.2022 18‐20

Kultaisen iän kerho ja ehtoolliskirkko 14.4.2022 11.30 ‐14.30

Messu (Kiirastorstai) 14.4.2022 18

Sanajumalanpalvelus (Pitkäperjantai) 15.4.2022 10

Messu 17.4.2022 10

Sanajumalanpalvelus (2.pääsiäispäivä) Seuraintalolla 18.4.2022 10

Laulusiskot 21.4.2022 18‐20

Veisuuveljet 22.4.2022 15.30 ‐17.30

Sanajumalanpalvelus 24.4.2022 10

Gospel‐konsertti 24.4.2022 15

Vappu‐tapahtuma srk.‐talon pihalla 28.4.2022 12‐16

Maksetut Viulut‐konsertti Ypäjän kirkossa 30.4.2022 18

Messu 1.5.2022 10

TOISTUVAT TAPAHTUMAT:

Päiväkerho ti ja to 9 ‐11 

Varkki‐kerho Haavissa ti 14.30 ‐16

Perhekerho ke 10 ‐12

Nuortenilta ke 18 ‐ 20

Diakoniapäivystykset ke ja pe 14 ‐ 15

Muskari pe 11 ‐11.30

DIAKONIATYÖN
HUHTIKUU

Kultaisen iän kerho torstaina 
14.4.2022 klo 11.30. Aloitus kir‐
kossa!
Ypäjänkylän diakoniapiiri torstai‐
na 7.4. kello 12.00 seuraintalon 
takkatuvalla
Diakonia/musiikkipiiri seurakun‐
tatalolla  istaina 5.4. kello 13.00 
(mukana kan ori).
Päivystykset:
Keskiviikkoisin kello 14‐15
Perjantaisin kello 14‐15
Muuna aikana sovitus .
Lämpimäs  tervetuloa mukaan!
Katriina Laiho, diakoniatyöntekijä
katriina.laiho@evl.fi tai 040‐
5536362

LAPSILLE
Päiväkerhot tu uun tapaan 

istaisin ja torstaisin kello 9‐11.
Lisä etoja lastenohjaaja Katrii‐
na Laiholta: 040‐5536362 / 
katriina.laiho@evl.fi

Ypäjäläisen jakelu
Ypäjän kunta pos aa lehteä ypä‐
jäläisille ko talouksille, jotka kuu‐

luvat jakelukatveen piiriin. 
Saadaksesi lehden ilmoitathan ni‐
mesi ja koko pos osoi eesi kun‐
nanvirastoon puh. (02) 762 6500 

tai kunta@ypaja.fi.

KKUUTTSSUU
Tule virpovitsojesi tai pajunkissakimpun kanssa 
palmusunnuntaina kirkkoon!
Olet ihan minkä ikäinen vain lapsi tai 
aikuinen, voit tuoda virpovitsasi tai 
pajunkissakimppusi kirkkoon 
siuna avaksi. Kirkonmenojen jälkeen 
lapset voivat etsiä kirkosta 
suklaamunia. Palmusunnuntain 
messuun on helppo tulla ihan jokaisen 
– isien ja äi en, mummien ja kummien 
ja  etys  lasten. Naapurinkin voit 
napata mukaasi Ja jollei jalat malta 
pysyä paikallaan, ei hai aa, kirkossa saa 
ja voi liikkua.
Nähdään palmusunnuntaina klo 10!
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Sakastin ikkunasta

Laskiaismunia vai 
pääsiäistorttuja?
Kukka Salmiovirta, vs. kirkkoherra

Lukiessasi tätä olemme 
jo hyvin lähellä kris‐

tikunnan  toista  suurta  juh‐
laa. Ensi viikolla vietämme 
hiljaista  viikkoa  ja  tuleva 
sunnuntai on palmusunnun‐
tai. Viime vuosina olen kiin‐
nittänyt huomioni merkilli‐
seen asiaan.  Kaikki erilaiset 
juhlapyhämme  ovat  ikään 
kuin sulautuneet toisiinsa.
Kaupoissa tuntuu olevan 

lähes yhtä aikaa myynnissä 
laskiaispullat,  Runebergin 
tortut, mämmit,  suklaamu‐
nat ja vappusimat. Heti koh‐
ta kun koti on riisuttu edelli‐
sestä  juhlasta,  jo  alkavat 
kaupat ja media rummuttaa 
seuraavaa. Mutta millä kus‐
tannuksella?
Juhlistamme – kirkollisis‐

ta ja maallisista – on pikku‐
hiljaa tullut tasapaksua pul‐
laa. Emme ehdi paneutua tai 
keskittyä yhtään siihen, mi‐
kä  kulloisenkin  juhlan  to‐
dellinen  ydin  on.  Se  sama 
kaupan  ajankohtaishylly 
vaan  täyttyy  peräjälkeen 
vaihtuvista tuotteista. Huo‐
maisiko  joku,  jos  tarjolla 
olisikin  laskiaismunia  tai 
pääsiäistorttuja?
Pääsiäisen keltainen väri‐

maailma  alkaa  koputella 
ovea jo aikaisin helmikuus‐
sa, heti pitkittyneen joulun 
punaisen perään. Siinä sitten 
pari serpentiiniä siellä täällä 
maaliskuussa  tuskin  enää 
nostattaa montaa kulmakar‐
vaa. Juhlat ja tarjoilut vaan 
vaihtuvat  arjen  laukatessa 
eteepäin.                                 
        

Ensi sunnuntaina tähän 
keväiseen juhlien ka‐

valkadiin  kirjataan  pal‐
musunnuntai. Kuinka moni 
pysähtyy  oikeasti  mietti‐
mään  mitä  tämä  kyseinen 
sunnuntai merkitsee?

Osaamme  varmasti  itse 
kukin  varautua  ovillemme 
ilmestyviin  pikkuvirpojiin, 
vaikka koronapandemian ta‐
kia heitä on viime vuodet ol‐
lut liikkeellä vähän vähem‐
män. Mutta uskallatko sinä, 
tänä palmusunnuntaina ja al‐
kavan hiljaisen viikon aika‐
na pysähtyä? Uskallatko py‐
sähtyä tämän hullunmyllyn, 
jota  elämäksi  kutsutaan, 
keskellä? Pysähtyä katsele‐
maan ja kuuntelemaan pää‐
siäisen todellista ydintä?
Pari tuhatta vuotta sitten 

tapahtui  kauaskantoisia 

asioita.  Olemme  tottuneet 
pitämään  kuolemaa  ja  elä‐
mää, voittoa ja kärsimystä, 
tuskaa ja onnea toistensa ää‐
rimmäisinä  vastakohtina. 
Haluamme erottaa  ja  loke‐
roida ne omiin karsinoihin‐
sa. Palmusunnuntai alkavan 
hiljaisen  viikon  kanssa 
osoittaa  kuitenkin  meille 
näiden  kuuluvan  yhteen  – 
erottamatta ja jakamatta. Sii‐
nä missä kansa hurraa pal‐
musunnuntaina messiastaan, 
läsnä on samalla  juhlinnan 
keskellä kuolema ja ikuinen 
elämä, kärsimys ja onni. Sa‐
massa paketissa.

Palmusunnuntai  on 
merkityksellinen. Sii‐

nä  ihmisluonto  avautuu 
meille ja kertoo millaisia to‐

dellisuudessa olemme. Ta‐
kerrumme helposti hetkelli‐
siin  tilanteisiin,  koska 
luulemme tietävämme par‐
haiten – juhlimme voittoisaa 
ja sotaisaa kuningastamme, 
kunnes  muutaman  päivän 
kuluttua  kelkkamme  on 
kääntynyt.  Näkemättä  ja 
ymmärtämättä syvintä ole‐
musta, joka on ollut kaiken 
aikaa vierellä ja läsnä. Luo‐

jamme armoa  ja  loputonta 
rakkautta meitä kohtaan.
Uskallatko  tänä pääsiäi‐

senä kohdata sen? Uskallat‐
ko todeta, että et välttämättä 
ymmärräkään elämän suu‐
rimpia  kysymyksiä?  Että 
valkoinen tarvitsee mustaa 
ja  musta  valkoista?  Pal‐
musunnuntai ja alkava hil‐
jainen viikko antavat sinulle 
mahdollisuuden pysähtyä ja 
pohtia mysteeriä, mahdolli‐
suuden kuunnella Luojaasi. 
Tartu siihen!
Pohtimiseen ja hiljaiseen 

rukoukseen  riittää  vaikka 
pelkkä huokaus, Luojasi on 
aina läsnä, vierelläsi ja kuu‐
lee sinua. 

Apua kaivataan!
Kokoan juhlavuoden 

kunniaksi Ypäjän seura‐
kunnan diakonian histori‐
aa yhteen. Ota yhteyttä, 
jos sinulla on vanhoja ku‐
via, lehtileikkeitä, esineitä 
tai muistoja kerrottavana. 
Tietenkin, jos tiedät jon‐
kun henkilön, jolla mah‐
dollisesti olisi tarjota hyö‐
dyllistä tietoa, hänestäkin 
voi kertoa. Avusta jo tässä 
vaiheessa kiittäen,
Katriina Laiho

""
EEmmmmee  eehhddii  ppaanneeuuttuuaa  ttaaii  kkeesskkiittttyyää  ssiiiihheenn,,  
mmiikkää  kkuullllooiisseennkkiinn  jjuuhhllaann  ttooddeelllliinneenn  yyddiinn  oonn..  
SSee  ssaammaa  kkaauuppaann  aajjaannkkoohhttaaiisshhyyllllyy  vvaaaann  
ttääyyttttyyyy  ppeerrääjjäällkkeeeenn  vvaaiihhttuuvviissttaa  ttuuootttteeiissttaa..

Menovinkki
MAKSETUT 

VIULUT 
KIRKOSSA

Viime vuosien takia mo‐
nia tapahtumia on jouduttu 
perumaan. Tämä on vaatinut 
ymmärrystä meiltä kaikilta 
ja välillä jopa erityistä kärsi‐
vällisyyttä. Nyt kuitenkin on 
mahdollista järjestää Ypäjän 
kirkossa Maksettujen Viulu‐
jen konsertti. 
Kyseessä on bändi, joka 

soittaa gospelmusiikkia folk/
popotteella. Olen itse näh‐
nyt bändin soittavan ja olin 
mykistynyt. 
Keikan  järjestämiseen 

osallistuu  seurakunnan  li‐
säksi myös Ypäjän kunnan 
kulttuuripalvelut.  Yhteis‐
työllä me pystymme tarjoa‐
maan  teille  kuntalaisille 
enemmän. 
Joten  haluankin  kutsua 

teidät  Ypäjän  kirkkoon 
30.4. klo 18 kuuntelemaan 
upeaa konserttia. Konsertti 
on maksuton  ja keräämme 
kolehdin  yhteisvastuuke‐
räykseen.

Elina seurakunnan 
nuorisotyönohjaaja
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Yhdistystoiminta
Eläkeliiton Ypäjän yhdistys
05.04   klo 13.00 Karonkkajuhla

06.04 ke Etelä‐Hämeen piirin kevätkokous, Ii ala

07.04 to Teams‐kokous (virike pv)

12.04   klo 11.30 Hallituksen kokous, Veteraanitupa

12.04   klo 13.00 Kuukausitapaaminen, Veteraanitupa, vieraa‐
na: Erkki Liikanen

19.04   klo 13.00 Lukupiiri, Veteraanitupa

19.04   klo 17.30 Käsityökerho, Veteraanitupa. Vetäjänä: Sirpa 
Salo. Ota mukaan omat työtarvikkeet (esim. ku met)

24.04 su klo 15.00 Gospel‐yhtye Sound of Life pitää konser n 
Ypäjän kirkossa. "Jumalan armon sateet". Vapaa pääsy, käsioh‐
jelma 12,00 e.

25.04 ma Hallituksen Leh kurssi

29.04 pe klo Tarinatupa, Veteraanitupa

Hyrsynseudun Kyläyhdistys ry
Sääntömääräinen  kevätkokous  Veteraanituvalla  su  24.4.2022 
klo 15.00. Perinteiset Lavatanssit on koko perheen juhlatapah‐
tuma  juhannuksen  aatonaa ona.  Tervetuloa  suunni ele‐
maan.

JHL Ypäjän osasto nro 729
Kevätkokous keskiviikkona 27.4.2022 klo 18.00 Veteraanituval‐
la.  Sääntöjen  määräämät  ja  muut  mahdolliset  asiat.  Tervetu‐
loa! Hallitus

Keskustan Ypäjän kuntayhdistys ry.
Vuosikokous  ke  20.4.2022  klo  18.00  Veteraanituvalla.  Käsitel‐
lään vuosikokoukselle kuuluvat asiat. Tervetuloa! Hallitus

Kulttuuri Puomi
1.5.  Siltojen  lenkki  goes  Vappu.  Yhteislähtö  torilta  klo  12.00. 
Parhaiten tuuna u vappumenopeli palkitaan. 

5.5.  Sääntömääräinen  kevätkokous  Nuoriso la  Haavissa  klo 
19.00. 

15.5.  Ellenin  12  Kaikua  ‐näytelmä  Veteraanituvalla  klo  17.00. 
Lisä etoa Facebookista / toukokuun Ypäjäläisessä.

29.5. Perennojen vaihtotapahtuma Haavissa klo 10–16

SPR Ypäjän osasto
Kevätkokous  keskiviikkona  20.4.  kello  18.00  Palvelukeskuksen 
kabine ssa.  Esillä  sääntömääräiset  asiat.  Kahvitarjoilu,  terve‐
tuloa! Hallitus

Kaikille  avoimet  Haavin  aamut  jatkuvat  torstaisin  Nuoriso la 
Haavissa  (Varsanojan e 8) kello 9‐11.30. Tervetuloa  jutustele‐
maan ja kahvi elemaan!

Lisä etoja  puh.  050  363  0508/Satu  Leppälah   tai  050  370 
6867/Eeva Mikkola

Ypäjän Karjalaisseura
Vuosikokous pidetään torstaina 28.4.2022 klo 18 Veteraanitu‐
valla, käsitellään sääntöjen määräämät asiat, tervetuloa!

Ypäjän eteläiset maa ja kotitalousnaiset
Vuokrataan  (www.ypajanetlmaamiesseura.fi/vuokraus.html), 
kaikki hinnat sisältävät alv. 24 %:

Kahvikalusto 25 hengen/1  laa kko 31 €. Kahvikalusto 75 hen‐
gen/3 laa kko 62 €. Ota yhtey ä Raija Romu p. 050 917 5679.

Kahvinkei met: 10  l  ja 15  l 31 €/kpl. Ota yhtey ä Sanna Ke‐
donperä p. 040 775 8235.

Pumpputermoskannut: 2 kpl á 3 l/6,20 €/kpl. Ota yhtey ä Tui‐
ja Vai nen p. 0400 538 515

Lautasia (syvät ja matalat) +lusikat, haarukat ja veitset: 25 hlö/
1  laa kko  31  €.  75  hlö/3  laa kkoa  62  €.  Ota  yhtey ä  Ma  
Alanko p. 050 347 9045.

Ypäjän Hevosystäväinseura ry
Vuosikokous  torstaina  21.4.2022  klo  18.00,  Ravintola  Karrin‐
puomi,  Ypäjä.  Sääntöjen  määräämät  asiat.  Vuoden  2021  par‐
haiden  hevosten  palkitseminen.  Seuran  jäsenten 
omistuksessa  oleville  tammoille  vuonna  2021  syntyneiden 
varsojen  muistaminen  (vuonna  2021  syntyneiden  varsojen  il‐
moi aminen  ypajanhevosystavainseura@yahoo.com).  Terve‐
tuloa. Johtokunta

Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry 
La  16.4.  Huutokauppa  Seuraintalolla  klo  15–17.  Huutokaup‐
paan  voi  lahjoi aa  käy ökuntoista  tavaraa  Seuraintalolla  en‐
nakkoon ke 13.4.  klo 14–19  tai ennen huutokauppaa  la 16.4. 
klo 13–14.30

La 16.4. Kevä ori‐myyjäiset Seuraintalolla klo 16 alkaen. Pöy‐
tävuokra  5€.  Pöytävaraukset  viimeistään  14.4.  Neealta  puh. 
040 961 1271 tai sähköpos tse neea.suonpaa@hotmail.com

La 16.4. Pääsiäisvalkeet kokkopaikalla klo 19.

Pe  22.4.  Kyläehtoo  Seuraintalolla  klo  19.  Seuraintalolla  alkaa 
uutuutena Kyläehtoo‐iltamat. Ensimmäisellä kerralla keskuste‐
lua  ja  suunni elua  tulevien  Kyläehtoo‐iltamien  teemoista. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Su 1.5. Vappulounas Seuraintalolla klo 14. Hinta: Aikuiset 20 €, 
lapset  7–15  10€.  Lounaslippujen  ennakkovaraukset  viimeis‐
tään    26.4.  Mialta  puh.  040  220  9917  tai  sähköpos tse  va‐
raus@ypajankyla.fi

Ypäjänkylän maa ja kotitalousnaiset
Kevätkokous  Ypäjänkylän  Seuraintalolla  istaina  26.4.2022 
kello 18.

Tupailta  Ypäjänkylän  Seuraintalolla  istaina  17.5.2022  kello 
18, aiheena puun istutus Seuraintalon 70v. juhlan kunniaksi.

Ypäjän Maamiesseura ry
Vuosikokous  istaina  12.4.2022  klo  19.00  Ypäjänkylän  Seu‐
raintalolla. Käsitellään sääntöjen vuosikokoukselle määräämät 
asiat. Johtokunta

Ypäjän Yllätys
Kesäduuni  OP:n  piikkiin.  Etsimme  kahta  15‐17v  nuorta  lasten 
liikuntaryhmien  ohjaamiseen.  Eduksi  katsotaan  kokemus  lii‐
kunta‐  ja  ohjaajaosaamisessa.  Lähetä  vapaamuotoinen  hake‐
muksesi  17.4.  mennessä  sähköpos tse  liikuntavastaava 
@ypajanyllatys.fi.

Ajantasaiset  liikuntavuorot  löytyvät yhdistyksen verkkosivuilta 
www.ypajanyllatys.fi ja Facebookista.
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Talkookutsu
Ko seutumuseon alueen päreka otalkoot jatkuvat huh ‐

toukokuussa. Tervetuloa reippaaseen porukkaan oppimaan 
perinnerakentamisen taitoja! Ilmoi audu Joukolle puh. 

0500801914.

PERUS JA 
KOHDEAVUSTUKSET 
KULTTUURI, LIIKUNTA JA NUORISOTOIMIN
TAAN VUONNA 2022

Kul uuritoimen avustuksia voidaan myöntää ypäjäläisille yh‐
distyksille, seuroille tai yhteisöille kul uuripalvelujen tuo a‐
miseen ypäjäläisille.
Liikuntatoimen avustuksia voidaan myöntää ypäjäläisille yh‐
distyksille, seuroille tai yhteisöille liikuntapalvelujen tuo a‐
miseen ypäjäläisille.
Nuorisotoimen avustuksia voidaan myöntää ypäjäläisille yh‐
distyksille, seuroille ja yhteisöille lapsille ja nuorille suunna‐
tun toiminnan tukemiseen.

Perus‐ ja kohdeavustuksiin varatut summat talousarviossa 
2022: 
kul uuripalvelut 500 euroa
liikuntapalvelut 2000 euroa
nuorisopalvelut 1000 euroa

Sivistyslautakunta julistaa hae avaksi avustuksia seuraavas :

PERUSAVUSTUKSET
Perusavustuksia myönnetään varsinaisen toiminnan tukemi‐
seen.
Perusavustushakemukseen tulee lii ää toimintakertomus, 

linpäätös ja  lintarkastuskertomus edelliseltä toimintavuo‐
delta, toimintasuunnitelma ja selvitys siitä, mihin toimintaan 
avustusta haetaan ja ko. vuoden talousarvio. Hakemukseen 
liitetään myös yhdistyksen säännöt, mikäli kyseessä on uusi 
hakija tai säännöt ovat muu uneet.
Perusavustusten hakuaika pää yy 28.4.2022 klo 15.00.

KOHDEAVUSTUKSET
Kohdeavustuksia myönnetään erilliseen, varsinaisen perus‐
toiminnan ulkopuoliseen toimintaan, esim. kertaluontoisten 
tapahtumien järjestämiseen, projekteihin tai kalustohankin‐
toihin.
Kohdeavustushakemukseen tulee lii ää toimintakertomus, 

linpäätös ja  lintarkastuskertomus edelliseltä toimintavuo‐
delta, mikäli niitä ei ole toimite u perusavustushakemuksen 
yhteydessä, sekä suunnitelma avustuksen käytöstä.  Kohdea‐
vustukset maksetaan kui eja vastaan. 
Kohdeavustusten haku pää yy 31.10.2022 klo 15.00.

Perus‐ ja kohdeavustuksen hakulomake on saatavilla kunnan 
verkkosivulta www.ypaja.fi ja kunnanviraston palvelupisteel‐
tä. Hakemus osoitetaan sivistyslautakunnalle.
Osoite: Ypäjän kunta, Sivistyslautakunta, Per ulan e 20, 
32100 Ypäjä tai sähköpos tse skanna una kunta@ypaja.fi

Perus‐ ja kohdeavustushakemusten lii eineen pitää olla pe‐
rillä kunnanvirastolla hakuajan pää ymiseen mennessä.

SSeeppppeelleeeenn  llaasskkuu
Ypäjän kunta ja Ypäjän 

seurakunta laskivat seppe‐
leen sankarihaudalle talviso‐
dan päättymisen muistopäi‐

vänä 13.3. 
Jumalanpalveluksen jälkeen 
seppele kannettiin Keijo 
Leppäsen toimesta sankari‐
haudalle Veisuuveljien lau‐
laessa. Sankarihaudalla vs. 
kirkkoherra luki presidentti 
Kyösti Kallion kirjoittaman 
rukouksen Suomen puoles‐
ta, lausuen samalla kiitoksen 

ja arvostuksen jo‐
kaiselle Suomen 

puolesta taistelleelle 
ja koteja ylläpitä‐
neille. Saamme olla 
todella kiitollisia 
vapaasta isänmaas‐

tamme.
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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

OMATOIMIAIKA

ma‐su klo 7‐21.

PALVELUAIKA

ma klo 13–19

‐to klo 10–16

pe klo 13–16

aa opäivisin 11 – 14

LUKUVUODEN 
2022–2023 TYÖ JA 
LOMAAJAT 
Hevospitäjän yhtenäiskoulu, Per ulan ja Kartanon yksiköt/ 
perusopetus
Varhaiskasvatus, Heporannan päiväko / esiopetus

SYYSLUKUKAUSI 10.8.  22.12.2022 (91 
työpäivää)
Koulu alkaa keskiviikkona 10.8.2022.
Syysloma 17. ‐ 21.10.2022 (vko 42)
Joululoma 23.12.2022 ‐ 8.1.2023

KEVÄTLUKUKAUSI 9.1.  3.6.2023 (96 työpäivää)
Koulu alkaa maanantaina 9.1.2023.
Talviloma 20. ‐ 24.2.2023 (vko 8)
Vapaapäivä 19.5.2023 (Helatorstain jälkeinen perjantai)
Lukuvuoden päätöspäivä on lauantaina 3.6.2023 (vko 22).

Esiopetus nouda aa muutoin samoja työ‐ ja loma‐aikoja, 
paitsi esiopetusoppilaiden lukuvuoden päätöspäivän on 
perjantaina 2.6.2023 (yhteensä 186 työpäivää).
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Kannanotto

Tiedonvälitystä
Kuten hyvin tiedämme, on Ypäjäläinen paikkakuntamme asukkaiden, kunnan, seurakun‐

nan, yhdistysten sekä yritysten yhteinen tiedonvälittäjä. Olemme huolissamme uudistukses‐
ta, jonka lehti on kokenut. Lehden ilmestymisaikataulu on myöhäinen ja lehden jakelu on 
puutteellinen.
Monet yhdistykset ja yksityiset ovat huolissaan lehden entisen aikataulun muuttumisesta. 

Ennen kuukauden vaihtumista olisi hyvä saada lehti talouteen. Miksi näin ? Alkukuukauden 
tapahtumat ja niistä tiedottaminen menee ohi suun. Lisäksi mainostaminen yli kuukautta en‐
nen on turhaa, lukijat unohtaa liian aikaisin ilmoitetut asiat, jopa tärkeät tiedotteet.
Kannanottomme on, että Ypäjäläinen ilmestyy edellisellä viikolla ennen kuukauden vaih‐

detta. Lisäksi lehden jakelu on palautettava entiselleen. Ypäjäläinen on kunnan ja srk:n tie‐
dotuslehti, siksi lehti on jaettava jokaiseen talouteen postin kautta. Näin lehti tavoittaa jokai‐
sen kuntalaisen ja saamme tärkeät tiedot ajallaan jokaisen luettavaksi.

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry:n kevätkokous 8.3.2022

Eläkeliiton Ypäjän yh-
distys juhli 40-vuotista 

taivaltaan monikymmen-
päisen juhlavierasjoukon 
kanssa.

– Yhdessä mennään 
eteenpäin, totesi juhlimaan 
saapunut Eläkeliiton pu-
heenjohtaja Raimo Ikonen 
koronanjälkeisessä ajassa.

Juhlapuheissa yhdistystä 
kiiteltiin siitä, että se on on-
nistunut kasvattamaan jä-
senmääräänsä yli 60 uu-
della jäsenellä pandemia- 
aikana. Jäsenmäärän hui-
ma kasvu kielii paitsi onnis-
tuneesta jäsenkampanjas-
ta myös siitä, ettei yhdistys 
ole piiloutunut poteroihinsa.

Sosiaalinen elämä on 
ikään katsomatta kai-

ken hyvinvoinnin perusta. 
Liittotasolla on Ikosen mu-
kaan sovittu, että pande-
mian keskelläkin eläkeläiset 
lähtevät ulkoilemaan, kyse-
levät kuulumisia ja huoles-
tuvat, jos tuttua ihmistä ei 
enää kylällä lainkaan näy.

– Me olemme 50 vuotta 
tehneet tätä työtä, Ikonen 

muistuttaa kattojärjestön 
puolivuosisataisesta histo-
riasta ja missiosta.

40 on monimerkitykselli-
nen luku, kunnanjohtaja Ta-
tu Ujula pohti omassa ter-
vehdyksessään.

Yhdistykselle neljä vuosi-
kymmentä on taival, joka 
ansaitsee hatunnoston. Ih-
misiässä mitattuna 40 sen 
sijaan on yksi hujaus.

– Täälläkin salissa moni 
on 40 vuoden paremmalla 
puolella, Ujula huomautti ja 
sai harmaapäisen yleisön 
hyväntahtoisesti nyökytte-
lemään.

– Eläkeläisten asia on ol-
lut ypäjäläisten asia 40 
vuoden ajan, ja Eläkeliitto 
onkin aktiivinen toimija yh-
distyskentällä.

Kirkkoherra Kukka Sal-
miovirta totesi, että yhdis-
tys on ikävuosissa mitattu-
na takamatkalla 120-vuoti- 
aaseen kirkkoon ja 140-vuo-
tiaaseen seurakuntaan 
nähden.

– Mutta niitä kohden tei-
dän on mentävä. Yhdistys-
toiminta on äärimmäisen 

tärkeää.

Jokaisella on oikeus 
vanheta arvokkaasti, 

Eläkeliiton Ypäjän yhdistyk-
sen puheenjohtaja Sinikka 
Suonpää linjasi omassa 
puheenvuorossaan. Kan-
sallisen vanhusasiavaltuu-
tetun nimeäminen on tär-
keä askel, joka edesauttaa 
eläkeläisten äänen kuulu-
mista päätöksenteossa.

Suonpää on toiminut viisi 
vuotta yhdistyksen pu-
heenjohtajana. Sihteeri Kei-
jo Leppänen arveli, ettei 
yhtä tehokasta naista löydy 
yhdestäkään ypäjäläisestä 
yhdistyksestä.

– Toivon, että Sinikka jat-
kaisi puheenjohtajana vielä 
seuraavan vuoden, Leppä-
nen mietti.

Yhdistyksen sääntöjen 
mukaan hallitusvirassa voi 
olla maksimissaan kuusi 
kautta peräkkäin.

40 vuotta on lyhyt aika ihmiselle 
mutta pitkä yhdistykselle
Katriina Reijonen

Menovinkki

Gospelyhtye 

Sound of Life 

Ypäjällä

Gospelyhtyeen  idea 
syntyi  vähän  niin 

kuin vahingossa, niin kuin 
yleensä kaikki hyvät asiat.
Sari Riuttaskorpi oli vasta 

viisi vuotta sitten muuttanut 
Loimaalle ja huomasi, ettei 
Loimaalla  ole  yhtään  hen‐
gellisen musiikin  yhtyettä. 
Sari  keskusteli  ystävänsä 
kanssa, ja idea syntyi puh‐
taasti rakkaudesta hengelli‐
seen musiikkiin, he päättivät 
perustaa bändin.
Tuumasta  toimeen,  aja‐

tuksena oli yhdistää paikal‐
lisia musiikin voimia. Mu‐
kaan lähti laulajiksi Johanna 
Jalo sekä Sari Riuttaskorpi. 
Armi Haatanen  laulaa  että 
soittaa selloa. Pasi Riuttas‐
korpi myös laulaa ja soittaa 
pianoa.  Mika  Tuominen 
soittaa  bassoa.  Harri  Rau‐
daskoski  soittaa  kitaraa  ja 
Miikka Riuttaskorpi miksaa.
Orkesteri  sai  nimekseen 

Gospelyhtye Sound of Life. 
Nyt  he  ovat  saaneet myös 
vahvistusta  lauluun,  Sirpa 
Rynkä Kyröstä sopraanona.
Ensimmäiset kolme kon‐

serttia olivat nimellä Sateen 
kohinaa: 2019 Loimaan kir‐
kossa,  2020 Alastaron  kir‐
kossa ja kolmas myös Loi‐
maan  kaupungin  kirkossa 
2021. Seuraava konsertti on 
nimeltään  Jumalan  armon 
sateet, joka pidetään Ypäjän 
kirkossa 24.04.2022 klo 15.

Vapaa pääsy! Käsioh‐
jelma  12,00  e.  Jär‐

jestää  Eläkeliiton  Ypäjän 
yhdistys.
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Maanantaina 29. päi‐
vä  maaliskuuta 

1982 kokoontui 21 Eläkelii‐
ton Ypäjän yhdistyksen pe‐
rustamisesta kiinnostunutta 
henkilöä  osuuspankin  ker‐
hohuoneistoon. Paikalla oli‐
vat Eläkeliiton silloinen toi‐
minnanjohtaja Martti Havas 
ja EteläHämeen piirin toi‐
minnanjohtaja Rauha Tam‐
mi.
Yhdistyksen  ensimmäi‐

seksi puheenjohtajaksi valit‐
tiin Uuno Velling ja sihtee‐
riksi  Vesa  Vainio.  Ensim 
mäiseen johtokuntaan valit‐
tiin  Eero  Jussila,  Saima 
Pyykkö, Aarne Rämö, Olavi 
Hossi ja Hilja Hokka.
Yhdistyksen  puheenjoh‐

tajina ovat toimineet seuraa‐
vat henkilöt: Uuno Velling, 
Aimo Mäkinen, Ilkka Tepe‐
ri, Aune MäkiUutela, Anja 
Cristersson, Keijo Leppänen 
ja  nykyinen  puheenjohtaja 
Sinikka Suonpää.
Yhdistyksen  sihteereinä 

ovat  toimineet  seuraavat 
henkilöt: Vesa Vainio, Sirk‐
ka  Vaittinen,  Ilkka  Teperi, 
Anja  Cristersson,  Sinikka 
Velling,  Mirjami  Kaunela, 
Sirpa Vähämäki ja nykyinen 
sihteeri  Keijo  Leppänen. 
Yhdistyksen lippu naulattiin 
6.3.1991 piirissä ensimmäi‐

senä lippuna.

Yhdistyksen  jäsen‐
määrä  ensimmäisen 

toimintavuoden aikana ko‐
hosi  143  jäseneen.    Jäsen‐
määrässä  on  tapahtunut 
muutoksia vuosien varrella. 
Jäsenmäärä on tällä hetkellä 
256  jäsentä.  Erilaisissa  ta‐
paamisissa olemme saaneet 
uusia jäseniä eli rekrytointi 
on osunut kohdalleen. Ny‐
kyiset Pertunpäivät ja ystä‐
vänpäivän avoimet ovet tuo‐
neet  mukaan  hyvin  uusia 
jäseniä. Yhdistykseen kuu‐
luu nyt jo reilut 10 % Ypäjän 
väestöstä.

Yhdistyksen  järjestä‐
mät  retket  mielen‐

kiintoisiin  kohteisiin  ovat 
saaneet mukaan  toiminnan 
alusta alkaen kiinnostuneita 
jäseniä. Alkuaikoina  kesä‐
juhlat ja suvilauantait olivat 
erittäin suosittuja. Pikkujou‐
lut ovat päättäneet toiminta‐
vuoden ja näitä juhlia olem‐
me  järjestäneet  mm. 
Ypäjällä, Loimaalla sekä tie‐
tysti Lehmirannassa ns. val‐
miin  ohjelman  muodossa. 
Viimeisimpiin pikkujoului‐
hin osallistui 80 yhdistyksen 
jäsentä.  Teatteriretkiä  pie‐
nempiin ja isoimpiin teatte‐

reihin  olemme  järjestäneet 
vuosittain. Myös retket ke‐
säaikana on ollut ohjelmis‐
tossa.  Mäntyniemi,  Kulta‐
ranta  ja  Kakolan  vankila 
museo  ovat  olleet  mielen‐
kiintoisimpia kohteita. Näis‐
tä viimeisin kuitenkin vain 
virtuaalisesti. Yhdistyksem‐
me  on  tuttu  myös  tv:stä. 
Vierailut  Napakympissä, 
Tuttu  jutussa  sekä  Onnen 
pyörän lähetyksissä kuului‐
vat retkiohjelmiin 90luvul‐
la,  unohtamatta  suosittuja 
laivaristeilyitä. 
Lehmirannan  lomakes‐

kuksen toimintaa yhdistyk‐
semme  on  tukenut  seuraa‐
vasti:  vuonna  1992  lahjoi 
timme  keräykseen  6420 
markkaa ja myöhemmin al‐
lashankintaa varten hieman 
pienemmän  summan.  Laa‐
jennukseen lahjoitimme 452 
euroa.  Lehmirannan  ohjel‐
malliset pikkujoulut on kuu‐
lunut yhdistyksen ohjelmaan 
useimpina vuosina.

Yhdeksänkymmentä 
luvulla Lauri Mark‐

kula ohjasi pitkään lauluryh‐
mää nimeltä Harmaanit. He 
esiintyivät useissa tilaisuuk‐
sissa ja tapahtumissa. Mark‐
kulan jälkeen ryhmää johti 
Into Jaakola. Musiikkia esit‐

tivät myös ryhmät Laulelit, 
Soipelit sekä Iltapuolen lei‐
dit.  Eläkeliiton  kerho  ko‐
koontui  ohjaajana  Lahja 
Poutala. Hilkka Mäkilä veti 
kävelykerhoa. Vuonna 1999 
Lauri Markkula perusti luo‐
van kirjoittamisen kerhon.  
Maila Henriksson oli kirjoit‐
tajakerhon  vetäjänä  Lauri 
Markkulan jälkeen. Vuonna 
2000 Maaseudun  Sivistys‐
liitto palkitsi kerhon Elämän 
tarina –opintoryhmänä. Kir‐
joittajakerho  on  nykyään 
muuttanut muotoa ja toimii 
nykyisin  Lukupiirinä,  jota 
vetää Satu Leppälahti. 

Yhdistyksen  toimi‐
muotona  on  kuu‐

kausitapaamiset,  joissa  on 
usein ajankohtaisia vieraita 
paikallisesta osuuspankista 
tai  apteekista.  Lisäksi  vie‐
raana on ollut asiantuntijoita 
vakuutusyhtiöstä,  palo  ja 
pelastuslaitoksesta, apuväli‐
nelainaamosta ja eri yhteis‐
työkumppaneiden edustajia. 
Tietysti  Ypäjän  kunta  ja 
Ypäjän seurakunta ovat ol‐
leet  yhteistyössä  kanssam‐
me. Veteraanitupa  on  ollut 
ilmaiseksi käytössämme se‐
kä  paikallislehti  Ypäjäläi‐
seen  olemme  saaneet mai‐
noksia  tapahtumista  sekä 

Historiikki, laatija Keijo Leppänen

Eläkeliitto Ypäjän yhdistys 40 vuotta

Eläkeliiton Ypäjän yhdistyksen 40vuotisjuhlan juonsi 
yhdistyksen sihteeri Keijo Leppänen. KUVAT: Katriina 
Reijonen

Eläkeliiton EteläHämeen piirin varapuheenjohtaja Antti 
Leinikka toi tervehdyksensä juhlaväelle. Juhlijoita oli yli 
50.
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olemme  voineet  julkaista 
kirjoituksia ja kuvia toimin‐
nastamme.
Tarinatupa aloitti toimin‐

tansa vuonna 2003.  Kerhon 
ansiokkaina  vetäjinä  ovat 
olleet Antti Hossi, Ilkka Te‐
peri ja nykyisin tupaa vetää 
Lauri Heikkilä. Vastapaino‐
na ns. miesten tarinatuvalle 
aloitti  Naistenpiiri  toimin‐
tansa vuonna 2004. Kerhon 
pitkäaikaisena vetäjänä toi‐
mi usean vuoden ajan Hilk‐
ka Mäkilä.

Moniin piirin järjestä‐
miin  erilaisiin  har‐

rastuskilpailuihin  ovat  yh‐
distyksemme jäsenet osallis 
tuneet. Vuonna 1989 Lahja 
Ahvo voitti lausuntakilpai‐
lun ja Raili Mäntylä sijoittui 
toiseksi  laulukilpailussa. 
Runokilpailuissa  ovat  eri 
vuosina  menestyneet  Elvi 
Rajala sekä Rauni  ja Lauri 
Markkula.  Kirjoituksillaan 
ja pakinoillaan ovat menes‐
tyneet Ilkka Teperi ja Hilkka 
Mäkilä. Valokuvakilpailussa 
Ilkka  Teperi.  Myös  laulu‐
ryhmät  Harmaanit  ja  Ilta‐
puolen  leidit  ovat  kunnos‐
tautuneet.  Tämän  ajan 
erittäin suosittu taidemuoto 
on karaoke. Piirin  järjestä‐
missä  kilpailuissa  on  ollut 
mukana muutama  edustaja 
Ypäjältäkin. Keijo Leppänen 
ja Arja  Lehmuskallio  ovat 
olleet kokeilemassa siipiään 
karaokemusiikin rytmeissä. 

Arja  Lehmuskallio  pääsi 
EteläHämeen piirin kisoista 
Eläkeliiton  valtakunnalli‐
seen  kilpailuun  Lehmiran‐
taan, jonka Alfa TV taltioi.
Pertunkaaressa 90luvulla 

järjestettiin liikunta ja vir‐
kistystilaisuus.  Tästä  tilai‐
suudesta sai alkunsa lento‐
pallo  yhdistyksemme  toi 
minnassa. Ypäjän kunta on 
vuoden 2000 alusta alkaen 
järjestänyt  palvelukeskuk‐
sessa ohjattua kuntosalitoi‐
mintaa.  Tämä  liikunta  ja 
kuntoilumuoto  on  suosittu 
tänäkin päivänä.
Tällä  hetkellä  uudempi 

kuntoilumuoto  mölkkypeli 
on alun kiinnostuksesta hie‐
man  laantunut.  Muutamia 
lajin harrastajia kuitenkin ai‐
na löytyy.
Uutena toiminnanmuoto‐

na mainittakoon onnistuneet 
Senioripäivät,  joita  kerran 
vuodessa vietetään. Yli 100 
hengen joukolla kokoonnu‐
taan kuuntelemaan musiik‐
kia,  nauttimaan  kupponen 
kahvia makean tai suolaisen 
kera ja vaikkapa pelaamaan 
bingoa.  Esiintyjiä  on  ollut 
nuorista  vanhempaan  vä‐
keen erilaisine ohjelmineen. 
Nykyinen puheenjohtajam‐
me  Sinikka  Suonpää  on 
koonnut näihin tilaisuuksiin 
erinomaisen  ohjelmakoko‐
naisuuden.

Yhdistyksen  10vuo‐
tisjuhlaa  vietettiin 

29.3.1992 Ypäjän yläasteel‐
la. Juhlapuheen piti Eläkelii‐
ton silloinen puheenjohtaja 
Pekka Siivola. 20vuotisjuh‐
laa vietettiin 14.4.2002 sa‐
moin  yläasteella,  samassa 
yhteydessä  oli  EteläHä‐
meen piirin hengellinen päi‐
vä. Juhlapuheen piti Eläke‐
liiton puheenjohtaja Hannu 
Tenhiälä.  Yhdistyksen  25
vuotisjuhlaa vietettiin 25.3. 
2007. Silloinkin juhla alkoi 
jumalanpalveluksella ja jat‐
kui  seurakuntakodilla. Yh‐
distyksen  30vuotisjuhlaa 
vietettiin Ypäjän seurakunta‐
kodilla ja juhlapuheenpitäjä‐
nä  oli  silloinen Eläkeliiton 
puheenjohtaja  Hannu Ten‐
hiälä. 
Juhlissa on aina palkittu 

ansiomerkein yhdistyksessä 
ansiokkaasti toimineita jäse‐
niä, joista löytyy luettelo yh‐
distyksen arkistoista. 
Myönteinen kokemus yh‐

distyksen onnistuneesta toi‐
minnasta on piirin jäsenhan‐
kintakilpailun vuosina 1995 
1996  toinen  tila  sarjassa 
”suuret  yhdistykset”.  Eipä 
taideta  olla  kaukana  tänä‐
kään päivänä tästä saavutuk‐
sesta. 
Tärkeimmät tulonlähteet 

tänäkin  päivänä  on  jäsen‐
maksutulot sekä piirin joulu‐
lehden  ilmoitushankinta  ja 
lehden myynti. Talouspuo‐
len hoidosta suurkiitos Pek‐
ka  Moisanderille  kirjanpi‐
don  ja  Sinikka  Suonpäälle 

rahastonhoitajan  tehtävien 
hoitamisesta.
Tätä historiakatsausta on 

koottu  Ilkka  Teperin  teke‐
mien 15, 20 ja 25vuotis‐
historiikeistä sekä Mirjami 
Kaunelan  tekemästä  30
vuotishistoriikista.

Näillä tiedoilla on hy‐
vä jatkaa seuraavien 

vuosien katselmuksia. Toi‐
mintamme on hyvissä kanti‐
missa, puheenjohtaja Sinik‐
ka Suonpään hellässä mutta 
reippaan tukevissa ohjaksis‐
sa,  kuitenkin  yhteispelillä 
kaikkien jäsenten, yhteistyö‐
kumppaneiden  sekä  Etelä
Hämeen piirin ja koko Elä‐
keliiton kanssa.
Kuten Mirjami  Kaunela 

kirjoitti  kymmenen  vuotta 
sitten:  ”Tästä  on  hyvä  jat‐
kaa,  muistaen  yhdistyksen 
tarkoituksen olla eläkeläis‐
ten  ja  eläketurvaa  tarvitse‐
vien henkisten ja aineellis‐
ten etujen valvominen, sekä 
heidän asemassaan olevien 
epäkohtien korjaaminen”.

EteläHämeen piirin Jukka Uola (kolmas oik.) ja Antti 
Leinikka (toinen oik.) kiittelivät Ypäjän yhdistyksen 
aktiivisuutta. Reunimmaisena istuu Erkki Suonpää.

Sinikka Suonpää (vas.) on toiminut Ypäjän yhdistyksen 
puheenjohtajana viime vuodet. Eläkeliiton 
puheenjohtaja Raimo Ikonen (toinen vas.) luonnehti 
Ypäjän yhdistystä esimerkilliseksi.
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Kuutamossa räiskyi ja soi
Kirikodan ympäristö täyttyi kuutamohartauteen osallistujista

Kukka Salmiovirta, Kuusjoenkulman kuutamohartauden ensikertalainen

Tervehdys diakoniatyöstä!
Katriina Laiho, diakoni ja lastenohjaaja

Kuusjoenkulman kyläyhdistyksen organisoima perintei-
nen kuutamohartaus sai kauan odotettua jatkoa maalis-
kuisen täysikuun alla. Keväisellä kuutamohartaudella on 
pitkät perinteet Kuusjoenkulmalla, mutta koronapande-
mian takia hartaus on viime vuosina jäänyt pitämättä. Kun 
nyt vihdoin kuutamohartaus voitiin toteuttaa, oli tunnelma 
varsin iloinen ja leppoisa.

Rakovalkeiden äärellä, kauniin pilvettömän kuutamon 
alla kohtasimme toisiamme, vaihdoimme kuulumisia, lau-
loimme ja pysähdyimme hartauden äärelle. Osallistujia 
saapui paikalle paljon, osa pitkienkin matkojen päästä. 
Saimme kuin tilauksesta leudon, ihastuttavan sään, kirk-
kaan kuutamoisen sekä tietysti ne kuuluisat nokipannukah-
vit.

Tällä kertaa Kuusjoenkulman kyläyhdistys kutsui ihmiset 
hartauteen perinteestä poikkeavaan paikkaan. Hartaus to-

teutui uudella, kivalla Kirikodalla, Piilikankaan uimalan ku-
peessa. Pullien, nokipannukahvin ja makkaran lomassa oli 
mukava viettää iltaa, tavata toisia ja kuunnella Luojan luo-
makuntaa.

Näin kuutamohartauden ensikertalaisena mieleeni jäi 
vahvana lämmin yhteinen tekeminen ja oleminen, seura-
tessani sujuvaa organisointia, innokasta puheensorinaa ja 
monen ikäisten osallistujien yhdessä oloa. Tunsin olleeni 
etuoikeutettu saadessani tulla pitämään hartautta Kiriko-
dalle. Yhteinen mukava hetki poiki myös konkreettisen 
avun. Kuusjoenkulman kyläyhdistys halusi nimittäin ojentaa 
kätensä rohkeasti kriisiapuun ja kaikki illasta kertyneet tuo-
tot yhdistys osoitti Kirkon Ulkomaanavun kautta Ukrainaan 
tarvitseville.

Kuutamon alla, kotiinpäin ajellessa mieleni täytti syvä 
kiitollisuus. Hyvät perinteet ovat kiinnipitämisen arvoisia!

Tätä  kirjoittaessani  elämme 
paastonaikaa. Paasto tarkoittaa 

odottamista ja sitä on monenlaista. Jo‐
ku saattaa luopua esimerkiksi jostakin 
ruuasta  tai  nautintoaineesta,  mutta 
paastota voi myös henkisesti. Raama‐
tussa meitä muistutetaan  siitä,  ettei 
kaikkein tärkeintä ole se, mikä näkyy 
ulospäin, vaan se, mitä tunnemme si‐
säisesti.
Näin paastonaikana on hyvä miettiä 

omaa sisintä; kuka minä olen, minkä‐
lainen minä olen, mikä on  suhteeni 
toisiin ihmisiin, ympäristöön ja Juma‐
laan. Onko joku ihminen, jolta minun 

pitäisi pyytää anteeksi tai jolle minun 
pitäisi sanoa jotain hyvää? Entä minne 
minä olen menossa ja mitä minä elä‐
mältäni haluan?
Itsetutkiskelu ei aina ole helppoa, 

mutta siinä useasti oppii uusia asioita 
itsestään ja Jumalasta. Paastonaika on 
hyvää aikaa hoitaa omaa uskonelämää 
esimerkiksi  lukemalla Raamattua  ja 
rukoilemalla. Kun me hiljennymme 
rukoukseen ja pyydämme siunausta, 
apua ja varjelusta itsellemme ja toisil‐
lemme, se tuo monesti sisäistä rauhaa. 
Rukous voi olla minkälainen vain ja 
Jumala ymmärtää silti. Ja juuri se on 

rukouksen tarkoitus ja kauneus. Siihen 
me voimme aina luottaa.
Kuljemme jo pikkuhiljaa kohti ke‐

vättä, vaikkei siltä näytä, kun katsoo 
ulkona olevia lumikasoja. Valo kui‐
tenkin lisääntyy koko ajan ja aurinko‐
kin alkaa jo pilkahdella. Pajunkissoja 
on ollut näkyvillä jo jonkin aikaa ja se 
enteilee kevättä ja tuo mieleen pää‐
siäisen, joka kuitenkin syntien anteek‐
siannon ja ylösnousemuksen kautta on 
ilon ja valon juhla.Tuokoon auringon 
valo lämpöä elämääsi ja siunatkoon 
Jumala ihan jokaista teistä!


