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Pertun Päiviin ja Ypäjän 

Yöhön 20.8.2022 lii yvät 
yhdistysten ilmoitukset 
julkaistaan maksu a 
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Ypäjän kunnan ja Ypäjän 
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Lehden suurin vastuu 
ilmoituksen 

julkaisemisessa 
sattuneesta virheestä on 

ilmoituksen hinta.

Kunnanvirasto:

Per ulan e 20

32100 Ypäjä

puh. (02) 762 6500
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Päätoimittaja:

Katriina Reijonen
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Painotalo Painola

Jakeluhuomautukset:
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Ypäjän seurakunta

Per ulan e 8

32100 Ypäjä

puh. (02) 767 3108

ypaja.srk@evl.fi

Seurakuntatoimisto

Ma, ke, to klo 9‐12

Diakoniatoimisto

ke klo 14‐15, 

pe klo 14‐15

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 

10.8.2022. Lehteen tarkoite u 

aineisto on lähete ävä 

sähköpos tse osoi eeseen 

ypajalainen@ypaja.fi viimeistään 

maanantaina 1.8.2022 klo 15. 

Nro 7/2022 ilmestyy 7.9.2022.

YPÄJÄN
KIRJASTO

Hossin e 2, 32100 Ypäjä

Puh. 044‐4352006

ypajan.kirjasto@ypaja.fi

www.ypaja.fi 

www.louna.finna.fi

Kirjasto on myös 

Facebookissa ja Instagramissa 

@ypajankirjasto

OMATOIMIAIKA

ma‐su klo 7.00‐21.00

PALVELUAIKA

ma klo 13.00–19.00

‐to klo 10.00–16.00

pe klo 13.00–16.00

aa opäivinä 11.00–14.00

Omatoimikirjaston 
käy öoikeu a

voi hakea kirjastosta 
asiakaspalveluaikoina.

Kesä on saapunut ko-
histen Ypäjälle. Nyt on 

hyvä aika ladata akkuja.
Vietimme jäähyväiset 

Salla Koskelan hiihtosuun-
nistusuralle Ypäjän torilla. 
Sää oli vilpoinen, mutta 
tunnelma oli lämmin. Osal-
listujat nauttivat ihanasta 
musiikista, osuvista puheis-
ta sekä koululaisten tans-
siesityksestä. Sallan menes-
tyksekäs kilpaura sai 
arvokkaan päätöksen. Kaik-
kea hyvää Salla sinulle ja 
läheisillesi myös jatkossa 
elämän laduille. Uskon, että 
hiihtouralla oppimasi taidot 
ovat kysyttyjä, missä ikinä 
kuljetkin.

Kunnassamme vietet-
tiin Unelmien liikunta-

päivää 10.5. Tehtävää, näh-
tävää ja koettavaa riitti. On 
uskomatonta, miten kun-
tamme pieni henkilöstö, va-
paaehtoiset ja järjestötoi-
mijat venyivät tähän. 
Ohjelman määrässä em-
me jääneet muille kunnille 
kakkoseksi. Nuorisotoimi on 
myös omalta osaltaan jär-
jestänyt monipuolista oh-
jattua ohjelmaa ja tekemis-

tä. Omiin korviini on jo 
kantautunut, että esimerkik-
si lasten leikkimaa halutaan 
kokea uudestaan. En yh-
tään ihmettele. Puitteet oli-
vat hienot.

Kaiken tämän tekemi-
sen jälkeen, minut yl-

lätti kritiikin määrä. Moni 
työntekijä on ylittänyt itsen-
sä ja samalla osa ihmisistä 
keskittyy pelkästään heidän 
toimintansa arvosteluun. 
Valituksella on hintansa. Se 
heikentää tekijöiden halua 
toteuttaa vastaavanlaisia 
projekteja jatkossa. Muiste-
taan kaikki, että annetaan 
positiivista palautetta, kun 
aihetta on. Mielestäni hen-
kilöstö on kehunsa ansain-
nut. 

Kesällä Ypäjä herää 
täyteen loistoonsa. 

Yksi tämän kesän kohokoh-
ta on Kuninkuusravit, jotka 
juostaan Pilvenmäen ravi-
radalla. Jokainen kuntalai-
nen pääsee ilmaiseksi mu-
kaan raveihin avaus- 
päivänä perjantaina. Katso 
lisätietoja sivulta 11. Ypäjä 
tulee näkymään tapahtu-

massa myös muilla tavoin. 
Tule ihmeessä paikan 

päälle ottamaan selvää ja 
kannustamaan omaa suo-
sikkia.

Lämpöisiä kesäpäiviä jo-
kaiselle!

""
KKoorrvviiiinnii   oonn   

kkaannttaauuttuunnuutt ,,   eettttää   
eessiimmeerrkkiikkssii   llaasstteenn   

lleeiikkkkiimmaaaa   
hhaalluuttaaaann   kkookkeeaa   
uuuuddeessttaaaann..   EEnn   

yyhhttäääänn   iihhmmeetttteellee ,,   
ppuuiitttteeeett   oolliivvaatt   

hhiieennoott..

Ypäjän kesä
Tatu Ujula, kunnanjohtaja
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Ypäjän kunta järjestää kaikille avointa palveluliikennettä. 
Lisätietoja: www.ypaja.fi (Palvelut) 

ASIOINTIMATKA 
FORSSAAN

 TIISTAINA 21.6.2022
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.

Kesätauon jälkeen seuraavat reissut ovat elokuussa!

Ilmoittautuminen asiointimatkalle:

Taksi Tuomas Sirén, puh. 040 7575 833

Menovinkki

Muolaan juhlat 24.7.2022

Ypäjällä on Muolaan juhlat sunnuntaina 24.7.2022. 
Päivä alkaa Juhlajumalanpalveluksella kirkossa kello 

10. Vs. kirkkoherra Kukka Salmiovirta saarnaa. Jumalanpal‐
veluksen päätteeksi lähetetään seppelpartiot Sankarihauta‐
muistomerkille sekä Karjalaan jääneiden vainajien muisto‐
merkille.
Kartanon koululla on mahdollisuus ruokailuun ja kello 

13.00 alkaa juhla. Ohjelmassa on yhteislaulua, musiikkia ja 
laulua ja juhlapuhe, jonka pitää FM, suomentaja Päivi Palo‐
poski. Tilaisuudessa julkistetaan kirja, johon on koottu Muo‐
laan  eri  kylien  kartat  ja  numeroidut  talot  asukkaineen 
(1939).
Väliajalla on kahvittelumahdollisuus, arpajaiset järjeste‐

tään.
Tärkein ohjelmanumero on kuitenkin tuttujen tapaaminen 

ja haastelu ystävien kanssa kuluneiden vuosien tapahtumista 
ja Karjalan muisteleminen.

Jotta saisimme järjestettyä onnistuneet juhlat, tarvitsem‐me runsaasti talkoolaisia erilaisiin tehtäviin.
Kirkossa tarvitaan kolehdinkerääjiä ja seppelpartioihin 

henkilöitä.
Kartanon koululla tarvitaan juhlan aikana ohjelmien ja 

ruoka ja kahvilippujen myyjiä, arpojen myyjiä, tarvikemyy‐
jiä, järjestyksenvalvojia, tarjoiluhenkilökuntaa, liikenteen
ohjaajia autojen paikoitukseen.
Ennen juhlaa tarvitaan henkilöitä lauantaina tuolien ja 

pöytien paikoilleen laittoon, juhlasalin koristeluun, tarjoilu‐
pisteiden valmisteluun ja moneen muuhunkin tehtävään sekä 
opasteiden laittaminen risteyksiin. Juhlan jälkeen on jälki‐
toimien vuoro ja siihen tarvitaan myös talkoolaisia.
Karjalaisseuran hallitus muodostaa juhlatoimikunnan ja 

toivomme mahdollisimman monen olevan valmis tulemaan 
talkoisiin juhlan onnistumiseksi.
Voit ilmoittautua seuraaville henkilöille: Markku Paija, 

Aino Tuura, Pekka Moisander, Lasse Paljakka, Jouni Palo‐
poski, Matti Paloposki, Matti Pyykkö, Merja Rautiainen, Ai‐
ri Ikonen ja Urho Puukka.
Kaikki ovat tervetulleita talkoisiin, sinun ei tarvitse olla 

karjalaisjuurinen.
Muolaan juhlat järjestetään 9. kerran Ypäjällä. Ensimmäi‐

set juhlat olivat 1953, jolloin paljastettiin Karjalaan jäänei‐
den vainajien muistomerkki kirkon viereen.
Etukäteen kiittäen Ypäjän Karjalaisseura

PPee ttuu   PPääiivviillll   ttuull ssss
mmuussiiiikkkkiioohhjjeellmmaa   2200..88..22002222::

J & J
J & J duossa musisoivat Jesse Villa & Jaakko Loukkola. Tämä 
kaksikko lai aa tunnelman ka oon isommissakin bileissä ja 

meininki on 150% taa ua! J&J:n esikoisalbumin nimikkokap‐
pale Köyhä laulaa on kau a aikojen kuunnelluin J&J‐biisi.

Lehmus
Kaksi vahvoin jaloin maassa kulkevaa, määrä etoista ja läm‐
minsydämistä aikuista naista. Heitä yhdistää rakkaus musiik‐

kiin, musiikin tekemiseen, laulamiseen ja esiintymiseen.
Sanoitusten aiheet ovat tu uja ja samaistu avia: elämän var‐
rella koe uja pe ymyksiä ja surun tunteita, ilon ja onnen kyy‐

neliä sekä hetkiä, joita kukaan ei voi o aa pois.
Yhtyeen musiikki on raikasta suomalaista pop‐ ja iskelmägen‐

reä, josta kuuluu oma ote ja soundi. 

Matti Kukkarossa Pänd
Ma  Kukkarossa Pänd soi aa kitarapohjaista poppia ja rockia 

1970‐luvulta aina tähän päivään.

Kuudesti syntynyt
Kuudes  syntynyt soi aa reippaalla o eella tunne uja ja me‐
neviä kappaleita. Bändin kokoonpanossa nähdään Ypäjän nuo‐
risotyöntekijä Joonas Halminen, joten huom! Etenkin nuoriso, 

nyt kanna aa olla hereillä!



TOIMINTAA KESÄ‐HEINÄKUUSSA

Tapahtuma Pvm Klo

Kesälaulut‐tilaisuus, srk.‐talon pihassa (sateella salissa) 8.6.2022 18‐20

Laulusiskot ja Veisuuveljet 9.6.2022 18‐20

Kesälaulut‐tilaisuus, srk.‐talon pihassa (sateella salissa) 10.6.2022 18‐20

Jumalanpalvelus/Messu 12.6.2022 10

Vanhusten pelipäivä, pihapelejä (sateella salissa) 16.6.2022 13‐15

Laulusiskot ja Veisuuveljet 17.6.2022 17‐19

Konfirmaatiomessu 19.6.2022 10

Kesälaulut Ypäjänkylällä, seuraintalolla 22.6.2022 17‐19

Kesälaulut‐tilaisuus, srk.‐talon pihassa (sateella salissa) 23.6.2022 17‐18

Laulusiskot ja Veisuuveljet 23.6.2022 18‐20

Kansanlaulukirkko 25.6.2022 10

Jumalanpalvelus/Messu 26.6.2022 10

Jumalanpalvelus/Messu 3.7.2022 10

Jumalanpalvelus/Messu 10.7.2022 10

Vanhusten pelipäivä, pihapelejä (sateella salissa) 14.7.2022 13‐15

Jumalanpalvelus/Messu 17.7.2022 10

Kesälaulut‐tilaisuus, srk.‐talon pihassa (sateella salissa) 19.7.2022 18‐20

Juhlajumalanpalvelus, Muolaa‐seuran Jumalanpalvelus 24.7.2022 10

Kesälaulut Ypäjänkylällä, seuraintalolla 28.7.2022 17‐19

Jumalanpalvelus/Messu 31.7.2022 10

Jumalanpalvelus/Messu 7.8.2022 10

TOISTUVAT TAPAHTUMAT:

Perhekerho jatkuu perheiden vetämänä, seurakuntatalon kerhotilassa keskiviikkoisin 
klo 10‐12

Diakoniapäivystykset ke ja pe 14‐15

DIAKONIATYÖN
KESÄHEINÄKUU

Kultaisen iän kerho ja diakoniapiirit ovat jääneet ke‐
sätauolle ja jatkuvat syyskuussa. En ole kuitenkaan 

unohtanut teitä vanhuksia kesälläkään, joten pelaam‐
me ulkopelejä, vietämme aikaa yhdessä rennoissa 

merkeissä ja juomme kahvit seurakuntatalon pihalla 
seuraavina torstaipäivinä kello 13.00 alkaen:

16.6.2022
14.7.2022

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 ovat jääneet 
kesätauolle ja jatkuvat syk‐
syllä, mikäli vain ryhmä 
saadaan kasaan. Kerhossa 
on ohja ua toimintaa, esi‐
merkiksi askartelua, har‐
taus, eväshetki ja vapaata 
leikkiä. Lapsesi on lämpi‐
mäs  tervetullut kerhoon 
sinä vuonna, kun hän 
täy ää kolme vuo a. Tie‐
dustelut ja ilmoi autumiset 
lastenohjaaja Katriina Lai‐
holle, sähköpos  katriina.‐
laiho@evl.fi tai 
040‐5536362
Lämmin kiitos kerhokau‐
desta ja siunausta kaikille 
elämään!
Katriina

Kesävirsi
(Sävel: Suvivirsi 571)

Jo saapui vihdoin kesä

ja ilma lämpöinen.

Luojamme salli jälleen

luontonsa herätä.

Hän kauneudest jälleen

suo meidän nauttia.

On kesä jälleen täällä

ja kaikki kauneus.

Tää kaikki armost meitä

myös taaskin muistuttaa.

Jumala Isä Taivaan

kaikkia rakastaa.

Hän armoansa meille

ain kaikes tarjoaa.

Se uusi alku meille

on aivan kaikille.

Siis tästä kaikest nauti,

sä lapsi Jumalan.

Luojaasi turvaa aina

elämäs päivinä.

Sä siunauksest nauti

ja lämmöst ihanast.

On armo sulle suotu

ja turva elämään.

Siunausta toivotellen

Katriina Laiho, diakoni ja 
lastenohjaaja
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Sakastin ikkunasta

Annetaan aikaa!
Kukka Salmiovirta, vs. kirkkoherra

Koululaiset – pienet ja 
isot  –  on  päästetty 

kesälaitumille. He ovat sen 
ansainneet ja toivon, että ke‐
sä  tuntuu  heistä  samalta 
kuin itsestä lapsena. Silloin 
paistoi aina aurinko ja kesä‐
loma  jatkui  loputtomiin  – 
näin ainakin lapsesta silloin 
tuntui.

Tässä  useampaakin 
pientä  ihmistä viime 

viikkoina jututtaneena, pal‐
jastui monta mukavaa haa‐
vetta  kesälomaa  ajatellen. 
Monet halusivat uida, köllö‐
tellä, nukkua pitkään aamul‐
la, olla ulkona, syödä mak‐
karaa,  nähdä  kavereita, 
pelata jalkapalloa, olla iso‐
vanhempien  luona...  Lista 
mukavista asioista muodos‐
tui  pitkäksi.  Yksi  kiinnitti 
silti  huomioni.  Tuskin  ku‐
kaan odotti maailmanympä‐
rysmatkaa  tai  jotain  dra‐
maattisen  suurta  spektaak 
kelia. Toiveet olivat todella 
kohtuullisia ja arjessa toteu‐
tuvia. Yhdessä  oloa  ja  ke‐
sästä nauttimista.

Lapset ovat viisaita ja 
meidän aikuisten olisi 

syytä  monessakin  asiassa 

ottaa heistä mallia. Elämä on 
tässä  ja  nyt  ja  kesästä  voi 
nauttia  lapsen  tai  ystävän 
kanssa vaikka ihmettelemäl‐
lä  kastematojen  ja  muura‐
haisten  elämää,  kurkkia, 
montako lintulajia aamupäi‐
vän aikana sattuu näkemään 
ja istahtaa juomaan mehut ja 
kahvit  nurmikolle.    Tekee 

hyvää  meille  aikuisillekin 
jättää aikataulut narikkaan ja 
unohtaa täyteen tungettu ke‐
sälomapätkä.  Vai  milloin 
viimeksi olet pohtinut, missä 
on kastemadon silmät.

Tuttavaperheeni pyysi 
minua  kauan  sitten 

heille lastenvahdiksi, kun he 
halusivat tarjota yhdelle lap‐
selle (jokaiselle vuorollaan) 
unohtumattoman kesämuis‐

ton.  Niinpä  minä  hoidin 
kahta  muuta  ja  kolmikko 
suuntasi luksuslomalle ulko‐
maille. Paluu kun koitti, per‐
heen äiti ihmetteli, ettei mu‐
kana  ollut  lapsi  ollut 
juurikaan välittänyt heidän 
järjestämistään kohokohdis‐
ta. Tämä muistui mieleeni, 
kun  kuuntelin  pienten  ih‐

misten toiveita yhdessäolos‐
ta ja leppoisasta kesästä. Ai‐
ka ja yhdessäolo on tärkeää 
– ei superlomat. Teinin äiti‐
nä olen huomannut, että ke‐
säinen  yhdessäolo  kelpaa 
iästä riippumatta. Myös tei‐
nille.

Haastaisinkin  meitä 
kaikkia  vanhempia 

ja aikuisia nyt kesän alkaes‐
sa  siihen,  että  huomataan 

toisemme ja vietetään aikaa 
yhdessä.  Pienistä  hetkistä 
syntyy suuria puroja, jotka 
kannattelevat läpi elämän.  
Se mitä mielessämme ruo‐
kimme,  se  kasvaa.  Niinpä 
kesän jokaisen päivän soisi 
alkavan ajatuksella ”Mistä‐
hän tänään ilahdun tai iloit‐
sen” sen sijaan, että ajatteli‐
simme  ”Tänäänkin  kaikki 
on pielessä”. Minä otan ai‐
nakin  mieluummin  tuon 
ilahtumisen ajatuksiini.

Suvivirressä  todetaan 
”Taas niityt vihannoi‐

vat ja laiho laaksossa, puut 
metsän huminoivat taas leh‐
tiverhossa, se meille muis‐
tuttaapi  hyvyyttäs  Jumala, 
ihmeitäs julistaapi se vuosi 
vuodelta.” Toivotan sinulle 
siunattua  kesää  Jumalan 
kauniissa  maailmassa  ja 
iloisia  hetkiä.  Muistathan, 
että elämää ei tarvitse suo‐
rittaa, se pitää elää yhdessä! 

""
LLaappsseett  oovvaatt  vviiiissaaiittaa  jjaa  mmeeiiddäänn  aaiikkuuiisstteenn  oolliissii   
ssyyyyttää  mmoonneessssaakkiinn  aassiiaassssaa  oottttaaaa  hheeiissttää  mmaal‐l‐
lliiaa..  EElläämmää  oonn  ttäässssää  jjaa  nnyytt..

LounaisHämeen 4H aloittaa 
tammikuussa

Tammelan 4Hyhdistys muuttaa vuodenvaihteessa ni‐
mensä LounaisHämeen 4Hyhdistykseksi. Uusi nimi 
edustaa aiempaa paremmin yhdistykseen kuuluvia Fors‐
saa, Tammelaa, Ypäjää ja Jokioista.
Nimenvaihdoksesta päätti yhdistyksen sääntömääräi‐

nen kokous huhtikuun lopulla.
– Nimenmuutos otettiin positiivisesti vastaan. Tamme‐

lan 4Hyhdistys on vanha yhdistys, jonka alkuperäinen 
nimi on Tammelan Maatalouskerhoyhdistys. Tämä ei siis 
ole  pitkässä  historiassa  ensimmäinen  kerta,  kun  nimi 
vaihtuu, yhdistyksen toiminnanjohtaja Maria Kivijärvi 
kertoo.

Maakuntajohtajan valinnasta valitus
Hämeen maakuntavaltuusto valitsi 4.4.2022 maakunta‐

johtajaksi hallintotieteiden maisteri Toni K. Laineen. Hä‐
meen liiton saaman tiedon mukaan yksi maakuntajohtajan 
virkaan hakeneista henkilöistä on valittanut päätöksestä. 
Hallintooikeus tulee aikanaan pyytämään Hämeen liitol‐
ta vastineen asiasta.
Hallintooikeudelle tehdyn valituksen vuoksi maakun‐

tajohtajan virka on tarpeen täyttää määräaikaisena vali‐
tuksen käsittelyn ajaksi. Hämeen maakuntahallitus ko‐
koontui 30.5.2022 ylimääräiseen kokoukseen, jossa se 
päätti, että Toni K. Laine valitaan vt. maakuntajohtajaksi 
määräaikaiseen virkasuhteeseen siihen saakka, kunnes 
Hämeenlinnan hallintooikeus on antanut päätöksensä 
asiasta.
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LoimiHämeen  Jäte‐
huolto Oy:llä oli hyvä 

vuosi poikkeusoloista huoli‐
matta. LHJ:n toimitusjohtaja 
Immo Sundholmin mukaan 
LHJ Groupin liikevaihto ja 
muut  tuotot  olivat  vuonna 
2021  noin  34,7  miljoonaa 
euroa ja liiketulos noin 7,2 
miljoonaa euroa.
Liikevaihdosta emoyhtiö 

LoimiHämeen  Jätehuolto 
Oy:n osuus oli noin 12 mil‐
joonaa euroa. Konsernin hy‐
vään liiketulokseen vaikutti‐
vat erityisesti menestyminen 
pilaantuneiden maiden ja jä‐
tevoimalaitoskuonien liike‐
toiminnassa, metalliromujen 
käsittelyssä, jääkaappien kä‐
sittelyssä sekä jätevoimalai‐
tosyhtiön Westenergy Oy:n 
tuomat synergiaedut yhdys‐

kuntajätteen  käsittelyssä. 
Konsernin  kokonaisinves‐
toinnit olivat vuonna 2021 
lähes 13 miljoonaa euroa ja 
henkilöstöä konsernissa oli 
noin 110 henkilöä.

– Perusyhtiömme LHJ:n 
osalta  toimintaan  vaikutti 
toisena  koronavuotena  jat‐
kunut  vilkas  palveluiden 
käyttö  omistajakunnissa. 
Vastaanotettu yhdyskuntajä‐
temäärä aleni kuitenkin hie‐

man,  eli  noin  2 %  edellis‐
vuoteen  verrattuna,  mutta 
vastaavasti biojätteen määrä 
kasvoi  lähes 10 prosenttia, 
toteaa Sundholm LHJ:n tie‐
dotteessa.

– Toimitimme myös koko 
vuoden ajan yhdyskuntajät‐
teet Westenergy Oy:n  jäte‐
voimalaitokseen  Vaasan 
Mustasaareen osaomistajan 
ominaisuudessa, mikä  vai‐
kutti  käsittelykustannusten 

alenemiseen. Tästä johtuen 
vuonna  2021  yhtiö  alensi 
toisena  vuonna  peräkkäin 
yhdyskuntajätteen käsittely‐
maksua  vastaanottaessaan 
jätteitä jätekuljetusyrityksil‐
tä.
Sundholmin kertoo,  että 

hyvän taloudellisen kehityk‐
sen ansiosta yhtiön vakava‐
raisuus ja maksuvalmius pa‐
ranivat entisestään.

Suomessa  astui  voi‐
maan  uusi  jätelaki 

heinäkuussa  2021.  Sen 
myötä asuintoiminnan pak‐
kaus ja biojätteiden keräys‐
vastuu  siirtyy  kokonaisuu‐
dessaan  kuntien  vastuulle 
asteittain  vuosina  2023  ja 
2024. Näihin tuleviin kasva‐
viin velvoitteisiin valmistau‐

Biojätteen määrä kasvoi viime 
vuonna selkeästi

""
MMuuuuttookksseenn  mmyyööttää  ppaakkkkaauussjjäätttteeiiddeenn  llaajjiitt tteellu‐u‐
mmaahhddoolllliissuuuuddeett  kkaassvvaavvaatt  jjookkaa  kkuunnnnaassssaa..

Kotiseutumuseon  pä‐
rekattojen kunnostus 

jatkoi  toukokuussa  tutulla 
porukalla.  Kattotalkoisiin 
saapuivat samat miehet kuin 
viime kesänä.
Ensimmäisenä  läpi  käy‐

tiin  Laurilan  torpan  katto. 
Sitten siirryttiin aitan harjal‐
le  ja  viimeiseksi  vuorossa 
oli tuulimylly Jaakkolantien 

varressa.
– Loppuu pärekatot täältä. 

Mitäs,  kyllä  me  näitä  am‐
muttas  vaikka  koko  kesä, 
Pentti Heikkilä tuumasi.
Heikkilän lisäksi kulttuu‐

rihistoriallisten  kohteiden 
vaalimiseen  osallistuivat 
Tauno Uutela, Pertti Lanki‐
nen,  Pauli  Erkkilä,  Pekka 
Virtanen, Kalle Käkönen ja 

Jouko Käkönen. Taivas tar‐
joili kaikkia Suomen oloissa 
mahdollisia säätiloja.
– Pärekaton teko loppuu 

siihen, kun sade alkaa. Katto 
tulee niin liukkaaksi, Pertti 
Lankinen sanoi.
Työ eteni joutuisasti. Tär‐

keintä oli lomittaa päreet oi‐
kein:  vasemmalta  oikealle 
tai oikealta vasemmalle.

– Tämä on yksinkertaista 
puuhaa, ei ole paljon vaihte‐
lua,  Pauli  Erkkilä  tuumi 
oman vastuualueensa ääres‐
sä kastellessaan kuusipäreitä 
kevyesti vesisaavissa.
Muut  paljastivat,  että 

Erkkilälle oli tehty selväksi, 
ettei hänellä ole katolle asi‐
aa.  Eikä  Erkkilällä  ollut 
kieltoon suurta vastalauset‐

Nämä katot kestävät aaiinnaakkiinn  2255  
      Katriina Reijonen
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tuminen  aloitettiin  välittö‐
mästi lain voimaan astumi‐
sen jälkeen.
– LHJ:n toimialueella on 

noin 2 500 taloyhtiötä sekä 
kuntien julkisen toiminnan 
ja palvelun kohdetta, joihin 
muutos vaikuttaa merkittä‐
västi.  Muutoksen  myötä 
pakkausjätteiden  lajittelu‐
mahdollisuudet kasvavat jo‐
kaisessa  kunnassa,  kertoo 
toimitusjohtaja Immo Sund‐
holm.

LHJ:n tytäryhtiö Suo‐
men Erityisjäte Oy:n 

liikevaihto  ja  muut  tuotot 
olivat yhtiön historian paras 
ollen lähes 16 miljoonaa eu‐
roa.  Pilaantuneita maita  ja 
kiertotalouden materiaaleja 
vastaanotettiin, käsiteltiin ja 

mahdollisuuksien  mukaan 
hyödynnettiin ennätysmäärä 
yhtiön käsittelykeskuksissa 
Forssan Kiimassuolla, Porin 
Marinkorvessa sekä Kanga‐
salan Tarasten Kiertotalous‐
alueella.
Muista konserniyrityksis‐

tä Tarasten Kiertotalousalue 
Oy:n toinen toiminnallinen 
vuosi tuotti uuden liikevaih‐
toennätyksen  ja  tuloksen. 
Yhtiön  toiminta  keskittyi 
edelleen aluerakentamiseen 
hyödyntäen samalla vastaa‐
notettuja maaaineksia. Suo‐
men Materiaalikierrätys Oy 
puolestaan lähes kaksinker‐
taisti  liikevaihtonsa.  Cool
Finland Oy:n toiminta jatkui 
vakaana ja yhtiö käsitteli lä‐
hes 80 % vanhoista käytöstä 
poistuneista jääkaapeista ja 

pakastimista  Suomessa. 
Suomen  Tietoturva  Oy:lle 
saatiin LHJ:n strategian mu‐
kaisesti uusi omistajakump‐
pani Urbaser Oy 49 % omis‐
tusosuudella  ja  samalla 
liikevaihto  saatiin  kasvu‐
käyrälle.
Koronasta  huolimatta 

palvelut  pystyttiin  tuotta‐
maan normaalisti.
Sundholmin mukaan joi‐

tain viime vuodelle suunni‐
teltuja  asioita  ja  hankkeita 
jouduttiin siirtämään koro‐
nan vuoksi. Vuosi  toi  kui‐
tenkin mukanaan uusia toi‐
mintoja ja projekteja, kuten 
vaakapalveluissa käyttööno‐
tettu  mobiilipunnitus  sekä 
sähköisten siirtoasiakirjojen 
kehitystyö.

Tehokas talkooporukka 
nauloi päreitä aitan kat

toon toukokuussa. Urakka 
jatkuu kotiseutumuseon 
tuulimyllyn päällä. Sitten 
kaikki uusimista vaativat 

pärekatot on käyty tällä 
erää läpi.

YLÄRIVIN KUVAT: Jouko 
Käkönen

KUVA OIK. ALHAALLA: 
Katriina Reijonen

ta,  onhan  hän  kerinnyt  jo 
päreitä  elämänsä  aikana 
naulaamaan.
Seuraavan kerran päreitä 

täytyy uusia 25–30 vuoden 
kuluttua.  Miehet  uskoivat, 
että  sitten  kehissä  ovat  eri 
naamat. Vaikka olisihan hoi‐
vakodilta lyhyt matka koti‐
seutumuseolle.

vvuuoottttaa

Jokiläänin 
kansalaisopisto 

tiedottaa

Lukuvuoden 2022-
2023 kurssiohjelma 

ilmestyy nettiin 
perjantaina 17.6.2022.

Ilmoittautuminen 
uusille kursseille alkaa 
netissä keskiviikkona 
22.6.2022 klo 11.00.
Ilmoittautumisen 

löydät osoitteesta 
Opistopalvelut.fi/

jokilaani/
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Menovinkki

KKeessäättööiissssää opitaan tulevaisuustaitoja
Katriina Reijonen

Koulujen päätyttyä monet nuoret 
suuntaavat jännittynein mielin 

kesätöihin.  Lyhyestäkin  pestistä  voi 
saada mukavasti taskurahaa ja työko‐
kemusta. Se on erittäin tärkeää jokai‐
selle  nuorelle, Tammelan 4Hyhdis‐
tyksen  toiminnanjohtaja  Maria 
Kivijärvi muistuttaa. Työhaastattelus‐
sa kysytään aina, millaista kokemusta 
hakijalla entuudestaan on.
– Minäkin kysyn.
Kesätyökokemus lisää nuoren tule‐

vaisuuskyvykkyyttä, Kivijärvi muotoi‐
lee. Hyvät työelämätaidot ja kyky toi‐
mia  työyhteisössä  ovat  tärkeä 
voimavara, jota ei kannata vähätellä, 
vaikka kesätöitä ei tarvitsisi ansiotulo‐
jen vuoksi.
Työpaikalta voi nimittäin saada pal‐

jon sellaista, mitä ei voi rahassa mita‐
ta. Verkostot, uudet  taidot  ja kaverit 
auttavat elämässä eteenpäin. Myös on‐
nistumisen  kokemukset  ovat  tärkeä 
osa kesäkuukausien aherrusta.
– Paljon puhutaan työelämän ras‐

kaudesta  ja  ongelmista,  mutta  pitää 
muistaa, että työelämä on myös palkit‐
sevaa.
Nimestään  huolimatta  Tammelan 

4Hyhdistys haluaa edesauttaa myös 
ypäjäläisten nuorten työllisyyttä. Ypäjä 
on kuulunut Tammelan 4Hyhdistyk‐
seen vuoden.
4H  työllistää  nuoria  erimittaisiin 

työjaksoihin muun muassa Reilu teko 
keräykseen, 4Hreportteriksi, Elon‐
kierron Makasiinikahvilaan ja Murs‐
kan Paratiisiin.

Jos kesätyöhaku ei  tuottanut  tu‐losta, Kivijärvi vinkkaa 4Hyrit‐
täjyydestä. Oman yrityksen voi perus‐
taa 13–28vuotias nuori, jolla on halu 
tutustua yrittämiseen tai testata omaa 
liiketoimintaideaa käytännössä.
Pohjimmiltaan kyse on harrastuk‐

senomaisesta, aikuisen yritysohjaajan 
sparraamasta  toiminnasta. Yritysoh‐
jaajana voi toimia oma vanhempi tai 
vaikkapa tuttu yrittäjä.
– Minun tiedossani ei ole, että Ypä‐

jällä olisi 4Hyrittäjiä. Yrittäjyys on 
kuitenkin varteenotettava vaihtoehto, 
ja siitä on paljon tietoa kotisivuillam‐
me. Yrityskurssin  voi  suorittaa  ver‐
kossa.

Hyvät kuusjoen‐
kulmalaiset!

On vierähtänyt kaksi vuotta siitä, kun viimeksi tapasimme 
Tuottajaintuvalla. Koska tapaamisemme ovat saavuttaneet 
suurehkon suosion, olemme päättäneet jälleen kutsua teidät 
kaikki – entiset, nykyiset, tulevat – Kuusjoenkulmasta tyk‐
käävät ystävät koolle. Hiukan olemme muuttaneet järjeste‐
lyä. Aktiivinen Kuusjoenkulman Kyläyhdistys on hankkinut 
upean Kirikodan Piilikankaalle uimalan rannalle, siksi tar‐
koitus on kohdata kodalla ja sen ympärillä. 
Kahvituksen hoidamme kuten tähänkin asti, jos haluatte 

lisäksi paistella makkaraa, pakatkaahan sitä mukaanne. Me 
tarjoamme nuotiopuut! 
Ja kodan luota on helppo pulahtaa uimaankin, joten uik‐

karit ja pyyhkeet mukaan!
Kertokaahan tätä viestiä eteenpäin, jotta mahdollisimman 

moni saisi tiedon yhteisestä illanvietosta perjantaina 29.7. 
alkaen noin klo 18.
Tervetuloa! Iloisiin näkemisiin,
terveisin Leila ja Ritva

Lähiruokaa suurkeittiöihin
MTK Häme etsii hämäläisiä ruokatuottajia ja julkisen 

puolen ruokatoimijoita mukaan löytämään raakaaineita 
ja innovatiivisuutta kehittämään uutta, suurkeittiöihin so‐
veltuvaa ruokatuotetta.
MTK Häme on mukana Kestävää kasvua ja elinvoimaa 

julkisista hankinnoista hankkeessa, jonka avulla pyritään 
lisäämään muun muassa uutta liiketoimintaa Hämeeseen 
ja löytämään keinoja alueen elinvoiman vahvistamiselle. 
– Innovatiivinen hankinta tarjoaa loistavan mahdolli‐

suuden kehittää markkinoille uusia, mielenkiintoisia ruo‐
katuotteita. Se on yksi varteenotettava keino lisätä lähi‐
ruuan käyttöä  ja  tätä kautta piristää koko maakunnan 
taloutta. Keskeistä uuden ruokatuotteen hankinnan onnis‐
tumisessa on yritysten yhteistyö, jotta päästään riittävän 
suureen tuotantomäärään. Tuotetta pitää olla tarjolla kym‐
meniä tuhansia kiloja vuodessa, sovittuna ajankohtana, 
taustoittaa Karita Toivanen MTK Hämeestä.
Innovatiivisella hankinnalla tarkoitetaan julkisen han‐

kinnan kohteena olevaa toimintamallia, palvelua tai tuo‐
tetta mikä on täysin uusi tai jotain aiempaa toteutusta pa‐
rantava.  Hankinnan  kohteeseen  sisältyy  ratkaisun 
kehitystyötä. Hankintaprosessiin sisältyy myös innovatii‐
visuutta edistäviä käytäntöjä.
– Suomi on hankkeiden ja projektien luvattu maa, mis‐

sä hankkeita toteutetaan runsaasti, mutta niiden käyttöö‐
notto ei ole aina välttämättä tehokasta. Olennaisinta olisi 
pyrkiä saamaan innovaatiot aidosti käyttöön hankintayk‐
siköiden ja yritysten välisessä yhteistyössä, pohtii Keino
osaamiskeskuksen muutosagentti Jarkko Koskinen.
Jotta tässä hankkeessa päästäisiin sanoista tekoihin jär‐

jestää MTK Häme tulevana syksynä keskustelutilaisuu‐
den, jossa tuottajat ja jatkojalostajat kohtaavat julkisen 
puolen keittiön edustajien kanssa. Tilaisuuden tavoitteena 
on tarjota mahdollisuus vaihtaa ajatuksia, ideoida ja inno‐
voida tuotetta todelliseen tarpeeseen.
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Yhdistystoiminta
Eläkeliiton Ypäjän yhdistys
Kesä‐ ja heinäkuussa ei ole toimintaa.

2.8.   klo 15‐17 Käsityökerho, Veteraanitupa

3.8.  ke  Päiväretki  Caissaniemeen.  Lähtö  klo  11  seurakuntako‐
din edestä. Ohjelmassa mm. reikäpallon hei oa, hevosenken‐
gän  hei oa  ym.  pelejä,  makkaranpaistoa,  kahvit,  soutamista, 
uimista  ym.  mukavaa.  Ilmoi autumiset  25.7.  mennessä  Sini‐
kalle 0500 503640.

9.8.   klo 11‐12.30 Hallituksen kokous

9.8.    klo  13‐15  Kuukausitapaaminen.  Pelataan  bingoa  (1  €/
bingolappu), palkintona lahjakor eja.

Tietokonekoulutus,  koulu ajana  Kaisa  Väisänen.  Jäsenille  il‐
mainen, muilta 25 €/kurssi, sis. 2‐3 osiota + kahvit

1) Kännykkä‐ & table koulutus

1. osio 11.8. klo 10‐12

2. osio 18.8. klo 10‐12

3. osio 25.8. klo 10‐12

2) Kanne ava  etokone ‐koulutus

1. osio 11.8. klo 12.30‐14.30

2. osio 18.8. klo 12.30‐14.30

3. osio 1.9. klo 10‐12

3) Tietokoneen Excel‐taulukot ym.

1. osio 25.8. klo 12.30‐14.30

2. osio 1.9. klo 12.30‐14.30

Ilmoi autumiset 3.8. mennessä Sinikalle 0500 503640. Kerro, 
mihin koulutukseen ja/tai osioon tulet. Kahdeksan ensimmäis‐
tä  ilmoi autunu a  mahtuu  yhteen  osioon.  Omat  etokoneet 
mukaan.

Hyrsynseudun kyläyhdistys
To 23.6.22 klo 20 Janne Tulkki Hyrsynkulman lavalla. Lapsille il‐
mainen pomppulinna. Kokko klo 21. Liput 10 euroa.

Kuusjoenkulman kyläyhdistys
14.7. klo 18.30 Mansikka jubileum 

Heinäkuussa  keskiviikkoisin  klo  17‐20  kesäsaunat,  Tuo ajain 
tupa, Kosken e 678, Ypäjä.

6.8.  Kesäretki  Valkeakoskelle,  sitovat  ilmo autumiset  viim. 
22.6. Katso erillinen mainos etusivulla!

20.8. Olemme mukana Pertunpäivillä srk:n pihalla

LeppäkorpiTernissuon yksityistie
Leppäkorpi‐Ternissuon  yksityis en  vuosikokous  pidetään  Tan‐
huanpään  lalla (Leppäkorven e 60) ke 15.6.2022 klo 17.

Kulttuuri Puomi ry
Vuokrataan kuohuviini‐  (120 kpl)  ja viinilaseja  (100 kpl) 10 €/
krt/lasityyppi. Lisä edot ja varaukset: 040 7010 563/Virve

MLL Ypäjä
Uimakoulu Piilikankaalla 18.‐29.7.2022. Ope ajana Satu Laiho. 
Hinnat 2 viikkoa 80 e/jäsenet, 100 e/muut ja 1 viikko 55 e/jä‐
senet,  75  e/muut.  Ilmoi autumiset  mll.ypaja.uimakou‐
lu@gmail.com tai 0503513084/Sari, soitot klo 17‐20.

Moisanderin sukuseura
Sukutapaaminen  03.09.2022  Vaihmalan  Hovissa  Lempäälässä 
(Vaihmalan e  144  Lempäälä).  Ilmoi autumiset  sukujuh‐
la(at)moisanderit.fi  tai  Hessi  Moisander  050  5614148.  Tar‐
kemmat  edot jäsenkirjeessä. Tervetuloa.

Papalintien ja Rajatien asukkaat
Suunni eilla  popup‐pihakirppis  Papalin en‐Raja en  alueella 
Pertun  Päivillä  la  20.8.  klo  11‐13.  Tervetuloa  kaikki  pihat  mu‐
kaan tempaukseen! Ei ennakkoilmoi autumista.

SPR Ypäjän osasto
Ukraina‐lipaskeräykset Salessa ja Murskan Para isissa sekä or‐
vokkienmyyn tempaus  tuo vat yhteensä 1198,70 euroa. Kii‐
tos, e ä olit mukana!

Kaikille  avoimet  Haavin  aamut  jatkuvat  30.6.  as   torstaisin 
Nuoriso la  Haavissa  (Varsanojan e  8)  kello  9‐11.30.  Heinä‐
kuussa  lomaillaan!  Syyskausi  alkaa  keskiviikkona  3.8.  (yleisön 
pyynnöstä vaihdamme kokoontumispäiväksi keskiviikon).

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

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 Karjalaisseura
Muolaan  juhlat Ypäjällä 24.07.2022.  Juhlajumalanpalvelus klo 
10 seppeleenlaskuineen, juhla Kartanon koululla alkaa klo 13.

Ypäjän Kotiseutuyhdistys
Kevätkokous  pidetään  keskiviikkona  28.6.2022  kello  18.00  al‐
kaen  Veteraanituvalla,  Per ulan e  7  Ypäjä.  Käsitellään  sään‐
töjen määräämät asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa. Hallitus

Ypäjänkylän kyläyhdistys
11.6.  Avoimet  kylät  ‐tapahtuma.  Seuraintalolla  klo  15–17  ro‐
mumetallinkeräys. Tarjolla aina niin hyvää nokipannukahvia ja 
makkaraa!  Mahdollisuus  tutustua  sähköisen  esityksen  kau a 
talon ja yhdistyksen historiaan.

15.6.  klo  18  Kyläehtoo.  Teemana  peli‐ilta.  Tule  pelaamaan 
mölkkyä tai ota oma peli mukaan. Sateen sa uessa pelaamme 
sisällä lauta‐ ja kor pelejä. Kaikki ovat tervetulleita!

24.6. klo 21 Perinteinen Juhannusjuhla Seuraintalolla. Tarjolla 
kahvia  ja grillimakkaraa,  luvassa myös  Juhannustanssit. Kokko 
sytytetään klo 23. 

6.8. klo 18 Ypäjänkylän Vuosijuhla. Seuraintalo täy ää huikeat 
70  vuo a  ja  kyläyhdistys  35  vuo a.  Tule  mukaan  juhlimaan, 
luvassa  historiaa,  seurustelua  ja  iloista  ohjelmaa.  Lopuksi  lai‐
tetaan jalat koreaksi Juhlatansseissa klo 20. Tervetuloa!

Ypäjänkylän maa ja kotitalousnaiset
Retki  Arja  Pöys n  puutarhalle  Metsämaalle  torstaina 
16.6.2022, lähtö Ypäjänkylän Seuraintalolta kello 17.30

Kesäretki  Riihimäen  seudulle  lauantaina  2.7.2022,  lähtö  Ypä‐
jänkylän Seuraintalolta kello 9. Ilmoi autumiset Hanna Korpe‐
lalle 27.6.2022 mennessä puhelinnumero 0400 783 925
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Kesän liikunta‐ ja 
ulkoilupaikat

Ypäjällä on monipuoliset mahdollisuudet liikkumiseen 
ja ulkoiluun. Voit mm. patikoida, pyöräillä  ja ratsastaa 
merkityillä reiteillä. Lisäksi uimapaikkoja on useita ja 
Pertunkaaren urheilukentän maastossa on valaistu 

kuntorata, jonka varrella on kuntoilulaitteita vapaassa 
käytössä. Alueella on myös uusi 9‐väyläinen frisbee‐

golfrata.

Ratsastus‐ ja vaellusreitit löytyvät Hämeen virkistysa‐
lueyhdistyksen sivuilta:  

http://www.hameenvirkistysalueyhdistys.fi/

Treenaa
tehokkaasti
koko kesä!

Ypäjän urheilupuiston kun‐
toilupaikalla olevasta kon‐

sta löytyy välineitä 
toiminnalliseen harjoi e‐
luun.
Crosstraining‐harjoi elussa 
kehität monipuolises  kun‐
non osa‐alueita, kuten mm. 
lihasvoimaa, kestävyy ä, 
nopeu a ja räjähtävyy ä. 
Kuntoilupaikalla voi treena‐
ta myös ilman kon n väli‐
neistöä. 
Avain edustelut:
Ypäjän liikuntapalvelut
Juhama  Jokinen
0444352012

Paikkoja, joissa 
poiketa kesällä:

» Leikkikenttä, Papalintie 12

» Retkeilymaja Talastupa, 10 
km  retkeilyreitti  lähtee  ur‐
heilukentältä, Urheilutie 5

» Tolmin laavu, noin 1 km ret‐
keilyreitti lähtee urheiluken‐
tältä

» Kolin kota

» Urheilukenttä, Urheilutie 5

» Palloilun monitoimikenttä, 
trampoliinipuisto  ja  pump‐ 
track‐rata, Pertuntie 5

» Ikäihmisten kuntosali, Pal‐
velukeskus, Rauhalantie 1

»  Rautarinteen  kuntopor‐
taat.  Rautarinne  sijaitsee 
Kurjenmäessä  osoitteessa 
Jokitie 5. Rinteessä on laavu.

» Loimijoki Golf on 18‐reikäi‐
nen  paikkakunnan  ylpeys 
Loimijokilaaksossa. Gol en‐
tän palvelut  laajenevat kau‐
den  2022  aikana,  kun 
Klubitalon välittömään lähei‐
syyteen  rakentuva  9  väyläi‐
nen  kenttä  valmistuu.  Uusi 
kenttä  tarjoaa mahdollisuu‐
det harrastaa sekä perinteis‐
tä golfia, että frisbeegolfia.

» Hevosopisto

» Ampumarata, Ruokosuon‐
tie (Ypäjän Riistamiehet ry)

»  Hämeen  Virkistysalueyh‐
distys  Hämeen  virkistysalu‐
eet ja ulkoilukartta

»  Lounais‐Hämeen  Rasti  ry: 
Kiintorasteja,  iltarasteja  ja 
muuta suunnistustoimintaa

»  Lähellä  myös  Torronsuon 
ja Liesjärven kansallispuistot 
sekä Saaren kansanpuisto

» Sisäuimahallit Vesihovi, Ve‐
sihelmi ja Loiske löytyvät lä‐
hikunnista

Ypäjän uimapaikat
Ypäjällä on kolme hoidettua uimarantaa: Murskan uimala, Ypäjänkylän 
uimakulju ja Piilikangas. Lisäksi ypäjäläisillä on oma virkistysalue, 
Caissaniemi, Tammelassa.

Uimaveden laatua seuraa säännöllisesti Forssan seudun 
hyvinvointikuntayhtymä.

Koirien uimapaikoiksi sopivat Venesatama (Perttulantie 26) ja 
Poukkasillan vieressä oleva alue, jossa on myös mahdollista uittaa 
hevosia.

KUVA: Unsplash kuvapankki

• Caissaniemi
Tammelassa Kuivajärven ran‐
nalla sijaitseva Caissaniemi (os. 
Tanilantie 110) on ypäjäläisten 
virkistysalue. Alueella on hyvät 
mahdollisuudet ulkoiluun, uin‐

tiin ja illanviettoon.

• Piilikangas
Piilikangas sijaitsee Kos‐
kentien varressa noin 7 
km keskustasta, Kosken‐

tie 687.

Uimarannalla pukukopit ja 
puucee, hiekkaranta puh‐
dasvetisen pienen lam‐
men rannalla ja uusi kota, 
jossa voi paistaa evästä ui‐
misen lomassa Omat puut 

mukaan.

• Ypäjänkylän Uima
kulju

Uimakulju sijaitsee Ypäjän‐
kylän seuraintalon vieressä, 

Ypäjänkyläntie 868.

• Murskan uimala
Murskan uimala sijaitsee 
10‐tien varrella, Turuntie 
385. Kalliolouhokseen 

muodostunut pieni lampi, 
jonka toisessa reunassa 
lapsillekin sopiva hiekka‐
pohjainen alue. Uimalan 
yhteydessä toimii Murs‐

kan Paratiisi.
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Toukokuun  27.  päivä 
soudettiin  kahden 

vuoden tauon jälkeen Lions 
Club Ypäjän järjestämät pe‐
rinteiset  Loimijokisoudut. 
Hieman sateinen sää ei sen‐
tään  häätänyt  yleisöä  eikä 
kilpailijoita.   
Tapahtumalla on jo pitkät 

perinteet – tämä oli 39. ker‐
ta,  kun  kyseinen  soutukil‐
pailu järjestettiin. Alun perin 
soutumatka oli nykyistä sel‐
västi  pidempi.  Lähtö  oli 
Vaulammin sillalta ja maali 
Kurjensillalla. Tapahtumaa 
on kehitetty yleisöystävälli‐
semmäksi  siten,  että  lähtö, 
vaihdot  ja  maali  ovat  nyt 
kaikki Kurjensillalla. Ylei‐
sön  viihtyvyyttä  on  lisätty 
kuuluttajalla  taustamusiik‐
keineen,  arpajaisilla,  sekä 
Lions Club YpäjäKaten jär‐
jestämällä makkaramyynnil‐
lä.
Kilpailussa oli kaksi sar‐

jaa: Haastesoutu (paikallisil‐
le yhdistyksille,  laitoksille, 
yrityksille ym.) sekä Leijo‐
nasoutu  lähialueen  Lions 
Clubeille.
Lähtö oli Kurjensillalta ja 

kääntöpaikkana mattoranta.  
Joukkueet soutivat matkan 
kolme kertaa  ja välissä oli 
mahdollista vaihtaa veneen 
soutaja ja meloja.  

Kello  18.00  pamahti 
Ypäjän klubin presi‐

dentin Timo Löfstedtin läh‐
tölaukaus  ja  haastesoudun 
veneet  lähtivät  ottamaan 
mittaa toisistaan. Mukana oli 
kolme joukkuetta,  joiden si‐
joitus oli seuraava:
1. Louhinta ja piikkaus 

Hokka Oy  (aika 26.49)
2. Ypäjän kunta (27.51)
3. Hevosopisto Oy  

(28.12).
Klo 19.00 starttasi Leijo‐

nasoutu, joka oli kisana mel‐
ko tasaväkinen kuten haaste‐
soutukin. Sijoitukset olivat 
seuraavat:
1. LCYpäjä (aika 25.17) 
2. LCSomero (25.31) 
3. LCTammela (25.43) 
4. LCOripää (26.33).

Kiitos kaikille mukana ol‐
leille ja ensi vuonna uudes‐
taan!

Haastesoudun voittajajoukkue: Louhinta ja piikkaus 
Hokka Oy

Lions Clubien Leijonasoudun voittajajoukkue: LCYpäjä

Lähtö ja tarkkaa reitinvalintaa sillan alituksessa ja joen 
mutkissa. KUVAT: Marko Virtanen

XXXIX
Loimijokisoutu

Marko Virtanen, LCYpäjä
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Kuluvan lukuvuoden aikana Tammelan 4Hkerho on 
pyörittänyt Ypäjällä peruskouluikäisille oppilaille 

suunnattuja keppihevoskerhoa ja Safkasankaritkokkiker‐
hoa. Kerhot ovat osa Harrastamisen Suomen malli hanketta, 
jonka tarkoituksena on taata jokaiselle lapselle mahdollisuus 
harrastaa maksutta koulupäivän jälkeen.
Perttulan koululla kokoontuvassa kepparikerhossa ehdit‐

tiin tehdä kahdet hevoset, aikuinen ja sille varsa, sekä paljon 
muita askartelutöitä. Materiaalit ovat olleet enimmäkseen 
kierrätettyjä. Näin kerhossa on opittu myös kestävän kehi‐
tyksen periaatteita.

– Joskus olemme hyppineet esteitä pihalla, kun on tuntu‐
nut siltä, että on mukavampi olla ulkona, ohjaaja Marjo 
Vainio kertoo hymyillen.
Vainio pitää kerhonohjaajan työtä palkitsevana. Vaikka 

hän on ohjaaja, lapset opettavat hänelle jatkuvasti uutta.
Keppihevoskärpäsen puremille muuten vinkiksi, Tamme‐

lan 4Hyhdistys järjestää Elonkierrossa 13.–17. kesäkuuta 
kepparipäiväleirin. Lehden ilmestyessä ilmoittautumisaika 
on umpeutunut, mutta leirille pääsee ottamalla yhteyttä suo‐
raan toiminnanjohtaja Maria Kivijärveen tai leirinohjaaja 
Marjo Vainioon.

Keppihevosia  kkoouulluuppääiivväänn  ppäääätttteeeekkssii
Katriina Reijonen

Aada, Aino ja Antti ovat askarrelleet isot ja pienet keppihevoset Harrastamisen Suomen malli hankkeen kerhossa 
Perttulan koululla. Kepparikerhoa vetää Marjo Vainio (takana). KUVAT: Katriina Reijonen

Varsat Ruu, Taina ja Ruusu pääsivät kesälaitumille 
toukokuussa. Ensi vuoden kerhoohjelmasta ei ole vielä 
päätetty, mutta kepparikerho on vahvoilla jatkoon.

Aino, Antti, Aada, Marjo Vainio ja Maria Kivijärvi 
tietävät, että 4Htoiminnassa voi oppia paljon uutta.


