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ILMOITUSTEN JÄTTÖPÄIVÄ

Seuraava Ypäjäläinen ilmestyy 

7.9.2022. Lehteen tarkoite u 

aineisto on lähete ävä 

sähköpos tse osoi eeseen 

ypajalainen@ypaja.fi viimeistään 

maanantaina 29.8.2022 klo 15. 

Nro 8/2022 ilmestyy 5.10.2022.

Vielä on kesää jäljellä 
Matti Alanko, kunnanhallituksen puheenjohtaja

Tämä kesä tulee olemaan 
yksi tapahtumarikkaim‐

mista kesistä. Tarjonnan  run‐
saudesta olemme saaneet lukea 
ja kuulla eri medioista. Kesä‐
teatterit ovat lyöneet yleisöen‐
nätyksiä monilla paikkakunnil‐
la.  Ypäjän  musiikkiteatteri 

onnistui erinomaisesti. Vuonna 85 ylitti odotukset ja täytti 
penkit vauhdikkaalla tarinalla ja hyvällä mukaansatempaa‐
valla musiikilla.

Ypäjällä on ollut myös paljon muita tapahtumia kesä‐
aikana.  Hevosurheilun  ystäville  Hevosopistolla, 

golftapahtumia, Murskalla konsertteja raskaamman musiikin 
faneille, Muolaajuhlat Kartanon koululla, kyläyhdistysten 
tapahtumia, seurakunnan järjestämiä tilaisuuksia ja lisäksi 
monia muita eri vapaaajan rientoja.

Kesää on vielä jäljellä ja uusia tapahtumia tulossa. 
Ypäjän kunnan järjestämät Pertun päivät ovat tulossa 

elokuun 20. päivä. Näillä kaikilla tapahtumilla on kuntaa 
kohtaan positiivinen vaikutus ja kunnan markkinointityötä 
parhaimmillaan. Kun tapahtumissa onnistutaan ja saadaan 
hyvä vaikutelma, niin sillä luodaan positiivisia mielikuvia 
vieraille paikkakunnasta. Tässä kun onnistumme, saatetaan 
saada jonkun mielenkiinto heräämään ja mahdollisesti myös 
joskus uusi asukas. Nykyajan ihminen kaipaa sujuvan arjen 
lisäksi elämyksiä ja luonnonläheistä juurevaa elämää.

Kunnassa on meneillään markkinointiin liittyvä toimi. 
Tässä  haetaan  mm.  sähköisten  tiedotuskanavien 

kautta muutamaa henkilöä koeasumaan Ypäjälle. Heille jär‐
jestetään asuminen viikonlopuksi Ypäjällä. Heille on tarkoi‐
tus järjestää ohjelmaa ja tehdä kuntaa tutuksi. Vastaavasti he 
kertovat Ypäjästä ja kokemuksistaan sähköisissä medioissa. 
Tämä toivottavasti tulee antamaan meille paljon uutta tietoa 
ja voimme kehittää toimintojamme esim. markkinoinnin 
suhteen. Hyvällä tuurilla saamme jopa heti uusia kuntalaisia. 
Jäämme mielenkiinnolla odottamaan.

Nähdään Pertun päivillä!

Forssassa ravattiin Kuninkuusravit 
heinäkuun viimeisenä viikonlop-

puna. Koko seutukunnassa vahvasti 
näkynyt tapahtuma keräsi kolmen 
päivän aikana yli 45 600 osanottajaa.

Pilvenmäen raviradan päätöspäi-
vänä 31. heinäkuuta Ravikuningatta-
reksi vuosimallia 2022 kruunattiin tois-
ta kertaa peräkkäin Suven Sametti. 

Suven Sametti voitti päätösmatkan ja 
varmisti siten kokonaiskilpailun voiton. 

Hevosen kasvattaja on Team 4 Te-
noria. Sen omistaa Perttuset & Nea ja 
Pekka Lahdesta. Suven Sametin val-
mentaja ja ohjastaja on Tapio Perttu-
nen. Hevosta hoitaa Pinja Kalenius.

Ravikuninkaan tittelin vei kolman-
nen kerran Evartti. Evartin kokonaisai-

ka on historian nopein, 9.17,5 ja ensim-
mäinen alle 9.20,0.

Hevosen kasvattaja on Olli Sippola. 
Evartin omistaa Talli Pajatso Rovanie-
meltä. Sitä valmentaa Antti Ojanperä, 
hoitaa Jutta Ihalainen ja ohjastaa 
Santtu Raitala.

Ensi vuonna Kuninkuusravit järjes-
tetään Kouvolassa.

Kunkkarit ravattiin onnellisesti maaliin asti
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Ypäjän kunta järjestää kaikille avointa palveluliikennettä. 
Lisätietoja: www.ypaja.fi

ASIOINTIMATKA 
FORSSAAN

elokuussa torstait
18.8.2022 ja 25.8.2022

syyskuussa torstaina 15.9.2022
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

Kesä on sujunut Ypäjällä aurinkoisissa 
merkeissä. Varma loppukesän merkki 

on tietysti lähestyvät Pertun päivät. Nähtä-
vää ja koettavaa riittää jokaiseen makuun. 
Tavataan siis markkinoilla ja nautitaan lop-
pukesästä täysin siemauksin.

Ypäjän musiikkiteatterin musikaali 
Vuonna 85 hurmasi niin ypäjäläiset 

kuin turistitkin. Harjoitustunnit näkyivät esi-
tyksessä: ensi-iltaesitys oli ammattimai-
sesti vedetty ja yleisö antoi raikuvat suo-
sionosoitukset. Sopii kysyä, mitä 
musiikkiteatteri mahtaa seuraavaksi keksiä. 
Katsojia tuleville esityksille varmasti riittää.

Ulkoilualueet ovat olleet läpi kesän ko-
vassa käytössä. Trampoliinipuisto, 

pumptrack-rata, kuntoportaat ja frisbee-
golf-rata tarjoavat kukin omanlaisensa 
elämyksen. Muistaa sopii myös upea lähi-
luontomme syksyn koittaessa: poikkea va-
laistulle kuntoradallemme siitä nauttimaan.

Lähestyvä syksy tuo tullessaan myös 
omanlaistaan jännitystä kuntaan. Hy-

vinvointialueet aloittavat toimintansa vuo-
den 2023 alusta. Samoin lähestyvät edus-
kuntavaalit alkavat pikkuhiljaa näkyä ja 
kuulua. Elämme siis monella tapaa mielen-
kiintoista aikaa.

""
EEnnssii--ii llttaaeessiittyyss   oollii   
aammmmaattttiimmaaiisseessttii   
vveeddeettttyy   jjaa   yylleeiissöö   
aannttooii   rraaiikkuuvvaatt   

ssuuoossiioonn--
oossooiittuukksseett..

Pertun päiviä kohti
Tatu Ujula, kunnanjohtaja

Lyhyet sijaisuudet
Ypäjän kunta hakee varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen 

lyhytaikaisiin sijaisuuksiin mm. varhaiskasvatuksen 
lastenhoitajia ja ope ajia, koulunkäynninohjaajia, 

luokanope ajia, aineenope ajia sekä erityisope ajia 
syntyvien tarpeiden mukaan. Sijaisuustarpeet voivat kestää 

yksi äisistä päivistä pääosin parin viikon jaksoihin. 
Ilmoi audu sijaiseksi Kuntarekryn kau a (kuntarekry.fi).

Virkistysalueyhdistykselle asiamies
Virkistysalueyhdistyksen luontokohteiden ja reitistöjen 

tunnettuuden kasvattaminen ja parempi hyödyntäminen 
edellyttää  luontomatkailun  kasvun myötä  kokoaikaista 
asiamiesresurssia. Yhdistys on hahmotellut asiamiehen 
tehtävien järjestämistä uudella tavalla, mikä käytännössä 
tarkoittaa,  että  yhdistyksen  kotipesä  Hämeen  liitosta 
muuttaa lähitulevaisuudessa toisaalle.
Virkistysalueyhdistyksen toiminta painottui 2000luvun 

ensimmäiselle  vuosikymmenelle  asti  virkistysalueiden 
hankintaan,  reitistöjen  kehittämiseen  sekä  ylläpidon 
suunnitteluun ja koordinointiin. Luontomatkailun kysyntä 
on  viime  vuosina  kasvanut  suuresti,  mikä  on  lisännyt 
tarvetta ja kysyntää myös yhdistyksen palveluille.
Luontomatkailu  on  KantaHämeelle  merkittävä 

vetovoimatekijä, mutta  kansallispuistojen  ulkopuolelle 
jäävät  alueet  ja  250  kilometriä  pitkän  Ilvesreitistön 
tunnettuus on edelleen valitettavan heikko. Yhdistyksen 
toimintaa  tuleekin  jatkossa  voimakkaasti  suunnata 
luontomatkailun edistämiseen viestinnällisin keinoin.



TOIMINTAA ELO‐SYYSKUUSSA

Tapahtuma Pvm Klo

Koulutien aloittavien perhekirkko 10.8.2022 18

Varttuneen väen iltapäivä‐ yhteistä ohjelmaa 11.8.2022 12‐15

Siionin Kannel‐ harjoitukset salissa 11.8.2022 18‐20

Messu, poikkeuksellisesti klo 13! 14.8.2022 13

Kesälaulut ja sanahartaus, 15.8.2022 18‐20

mukana diakoni Katriina Laiho

Afrikkalainen gospel‐konsertti, Forssan srk:n 19.8.2022 18

kuoro Palava Pensas

Messu 21.8.2022 10

Messu 28.8.2022 10

Varkki‐kerho Haavissa 30.8.2022 14.30‐16

Nuortenilta 31.8.2022 18‐20

Muskari 2.9.2022 11‐11.30

Sanajumalanpalvelus 4.9.2022 10

Isoskoulutus 4.9.2022 12‐16

Kultaisen iän kerho 8.9.2022 11.30‐14

Laulusiskot 8.9.2022 18‐20

Viikoittain toistuvat tapahtumat:

Varkki‐kerho (30.8.alkaen) ti 14.30‐16

Perhekerho ke 10‐12

Diakoniapäivystykset ke ja pe 14‐15

Nuortenilta (31.8.alkaen) ke 18‐20

Muskari (2.9.alkaen) pe 11‐11.30

DIAKONIATYÖN
SYKSY

Kultaisen iän kerho torstaisin klo 11.30 alkaen:
8.9. & 11.9.2022
Ypäjänkylän diakoniapiiri torstaina 15.9.2022 
kello 12.00 seuraintalon takkatuvalla
Var uneen väen iltapäivä seurakuntatalolla 
11.8.2022 kello 13.00 alkaen, kahvitarjoilu ja yh‐
dessäoloa.
Pelituokio seurakuntalolla 28.9. kello 12‐14.
Päivystykset:
Keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 14‐15. Muuna 
aikana sovitus .
Lämpimäs  tervetuloa mukaan!
Katriina Laiho, diakoniatyöntekijä
katriina.laiho@evl.fi tai 040‐5536362

LAPSILLE
Päiväkerhot   istaisin ja torstai‐
sin kello 9‐11.
Aloitamme kerhokauden 1.9.

Kerhoryhmään mahtuu lisää lap‐
sia. Toimintaan ovat tervetulleita 
3‐5‐vuo aat. Lapsi voi aloi aa 
kerhon sinä vuonna, jona hän 
täy ää kolme.

Kyselyt ja ilmoi autumiset laste‐
nohjaaja Katriina Laiholle katrii‐
na.laiho@evl.fi tai 040‐5536362

Tervetuloa aloi amaan syys‐
kau a!
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Sakastin ikkunasta

Syksy kolkuttelee ovelle 
pienien ilojen kera
Kukka Salmiovirta, vs. kirkkoherra

Elokuu pääsi alkamaan 
kuin varkain. Vaikka 

elokuu on vielä monesti ke‐
säistä aikaa – osalla ehkä lo‐
maakin – tuo elokuu meidän 
eteen väistämättä käynnisty‐
vän syksyn. Koulut, päivä‐
kodit,  harrastukset,  kerhot, 
työt... Listaa voisi jatkaa lo‐
puttomiin.
Ilmassa  on  jännää  "uu‐

den" alkua ja toisaalta hai‐
keutta ohi kiitäneestä kesäs‐
tä.  Tänä  vuonna  tuohon 
haikeuteen sekoittuu suru ja 
ahdistus maailman tilantees‐
ta. Tämä kesän ja koko ke‐
vään eteemme on leväytetty 
negatiivisten uutisten suora‐
nainen vyöry. On sotaa, so‐
taa ja sotaa sekä väliin koro‐
naa,  ilmastonmuutosta  ja 
liikennekuolemia. On hinto‐
jen kallistumista, ruokakrii‐
siä,  inflaatiota ja kaasun ja 
öljyn aiheuttamaa kaaosta.

Nyt  syksyn  alkaessa 
meidän  on  syytä 

muistutella  itseämme  siitä, 
että elämä ei ole kuitenkaan 
pelkkää mustaa kriisiä. Elä‐
mästä löytyy paljon positii‐
vista ja pieniä iloja. Voit kat‐

soa  ympärillesi  ihan  siinä 
itsesi lähellä. Puut humise‐
vat  ja  valmistautuvat  vas‐
taanottamaan ruskan värika‐
valkadin,  linnut  laulavat 
syksyyn valmistautuessaan, 
marjat kimmeltävät metsissä 
ja kukat loistavat pihoissa ja 
pientareilla. Sato alkaa kyp‐

syä.  Luonto  täyttyy  tuok‐
suista, väreistä ja äänistä.
Voisitko syksyn alkaessa 

pysähtyä  kuuntelemaan 
tuulta? Voisitko tuoksutella 
kukkivia  kukkia?  Voisitko 
hymyillä  ohikulkijalla  ja 
huikata  moikat?  Voisitko 
tarjota apuasi tarvitsevalle? 
Voisitko  pysähtyä  mietti‐
mään mihin sinulla on kiire?
Uskaltaisitko kääntää aja‐

tuksesi  elämän  merkityk‐
seen? Ja siihen mikä aidosti 
on tavoittelemisen arvoista 

tässä hetkessä?

Matteuksen  evanke‐
liumissa kehotetaan 

meitä  olemaan  vähän  vä‐
hemmän huolissaan ja stres‐
saantuneita. Pyydetään luot‐
tamaan  siihen,  että  Jumala 
kyllä huolehtii meistä.

”Katsokaa taivaan lintuja. 
Eivät ne kylvä, eivät ne leik‐
kaa  eivätkä  kokoa  varas‐
toon, ja silti teidän taivaalli‐
nen  Isänne  ruokkii  ne.  Ja 
olettehan te paljon enemmän 
arvoisia  kuin  linnut! Kuka 
teistä voi murehtimalla lisätä 
elämänsä pituutta kyynärän‐
kään vertaa?”

Tämä ei tietysti ole mi‐
kään  maailman  hel‐

poin ohje. Saan itseni kiinni 
useasti siitä, että huolehdin 

ja murehdin  tulevaa – var‐
sinkin juuri tänä aikana. Silti 
uskon, että uskaltaessamme 
luottaa ja elää, asioilla on ta‐
pana järjestyä.
On hyvä muistaa tutkitus‐

ti todetun, että se mitä mie‐
lessään  ruokkii,  se kasvaa. 
Niinpä  ihan  konkreettinen 
teko, joka kasvattaa positii‐
vista ja hyvää, on vähentää 
loputtoman negatiivisen in‐
formaation seuraaminen.
Itse  mietin  lisäksi  joka 

päivälle jonkun asian, josta 
ilahdun  juuri sinä päivänä. 
Monesti otan siitä myös ku‐
van  ja  jaan  sen  perheeni 
kanssa.  Viimeisiin  kuviini 
kuuluvat kantarellit, tyttären 
leipoma  mustikkapiirakka, 
koiran  polskuttelu  joessa, 
kurjet pellonlaidalla ja pal‐
jon muuta. Mikä  saa  sinut 
ilahtumaan tänään ja alkava‐
na syksynä?

""
OOnn  hhyyvvää  mmuuiissttaaaa  ttuuttkkiittuussttii    ttooddeettuunn,,  eettttää  ssee  
mmiittää  mmiieelleessssäääänn  rruuookkkkiiii ,,   ssee  kkaassvvaaaa..

Hallituksen tekemä esitys työvoi‐
ma  ja  yrityspalveluiden  uudelleen 
järjestämisestä  vaatii  tarkennuksia, 
jotta  uudistuksen  tavoitteet  voidaan 
saavuttaa, toteaa Hämeen maakunta‐
hallitus.
Työ ja elinkeino eli TEpalveluita 

ollaan  siirtämässä  kunnille.  Siirron 
yhteydessä on tarkoitus luoda rahoi‐
tusmalli, joka kannustaa kuntia kehit‐
tämään toimintaansa työllisyyttä edis‐
täväksi. Rahoituksen kustannusvastuu 
jakautuisi valtion  ja kuntien kesken 
tavoitteena turvata myös heikommas‐
sa työmarkkinaasemassa olevien pal‐
velut.

Hämeen maakuntahallitus painot‐
taa, että esityksessä on varmistettava 
kuntien  edellytykset  huolehtia  elin‐
voimatyöstä alueellaan niin, että työl‐
lisyyden hoito ja elinkeinoelämän tar‐
peet  voidaan  yhdistää.  Samalla 
varmistetaan kunnallisen itsehallinnon 
toimintamahdollisuudet.
Esityksessä  vaaditaan  yhtenäistä 

työssäkäyntialuetta  ja  alueellisesti 
työvoimaa tulisi olla 20 000 henkilöä.
– Yhtenäinen työssäkäyntialuevel‐

voite rikkoo luonnollisia työssäkäyn‐
tialueita. 20 000 henkilön työvoima‐
vaatimusta tulee selvästi joustavoittaa, 
jotta luonnolliset työssäkäyntialueet, 

kuten seutukunnat, voivat muodostaa 
näitä yhtenäisiä alueita, maakuntahal‐
lituksen puheenjohtaja Antti Ahonen 
sanoo.
Maakuntahallitus toteaa, että yhte‐

näisen työssäkäyntialueen vaatimus 
saattaa rajoittaa kunnallista itsehallin‐
toa ja monimutkaistaa vastuita.
–  KantaHämeessä  luonteva  toi‐

mialuejako seuraisi seutukuntien rajo‐
ja siten, että Hämeenlinna, Forssa ja 
Riihimäki toimisivat vastuukuntina tai 
yhteistoimintaalueen vetureina, tote‐
aa Hämeen maakuntavaltuuston pu‐
heenjohtaja Johannes Koskinen.

Maakuntahallitus suomii työvoimasuunnitelmia
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Toukokuun 25. päivän 
aamulla joukko ypä‐

jäläisiä  ihmisiä  pakkautui 
bussiin ja lähti kevätretkelle 
allekirjoittaneen synnyinpi‐
täjään. Laitila on vanha his‐
toriallinen,  kaunis  pieni 
kaupunki, joten katsottavaa 
riitti, eikä kaikkea edes eh‐
ditty  nähdä.  Sää  kuitenkin 
suosi meitä ja ruoka oli hy‐

vää ja täyttävää. 
Matkamme ensimmäinen 

etappi  oli  Laitilan  Pyhän 
Mikaelin  kirkko,  jossa  op‐
paamme piti meille esittelyn 
kirkon historiasta ja esineis‐
töstä. Kirkko on harmaaki‐
vinen ja peräisin keskiajalta, 
joten kerrottavaa ja nähtävää 
tosiaan riitti. Kirkkovierailu 
päättyi  aamuhartauteen  ja 

yhdessä laulettuun suvivir‐
teen.  Kaijakanttorimme 
pääsi  suureksi  riemukseen 
soittamaan  Laitilan  kirkon 
urkuja  vuosien  tauon  jäl‐
keen. 

Kirkkovierailun  jäl‐
keen  meitä  odotti 

Kauppilan umpipihamuseo. 
Kyseessä on Suomen ainoa 

täysin säilynyt umpipiha ja 
se näytti konkreettisesti ra‐
kennusten  ja  esineistön 
kautta, miten vauraassa vak‐
kasuomalaisessa talossa on 
eletty 1900luvun alussa. Pi‐
hapiirissä on päärakennuk‐
sen lisäksi esimerkiksi aitto‐
ja  ja  sauna.  Rakennukset 
tekevät pihasta nimensä mu‐
kaisesti täysin suljetun, jotta 

"Tulkka Laitlaha kaik, tää o kotone paik"
Katriina Laiho, diakoni ja lastenohjaaja

Laitilan Pyhän Mikaelin kirkko, Kauppilan umpipiha, 
Poukan talo ja Sarkin talonpoikaismuseo. KUVAT: 
Katriina Laiho

Soukaisten Perttelin kirkko ja Untamalan Pyhän Pietarin kirkko sisältä. KUVAT: Katriina Laiho
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Langat vaihtoon!
Onko nurkkiisi jäänyt tarpeettomia lankakeriä tai niiden 

loppuja? Tuo ne kirjastolle perustettuun lankojenvaihtoko-
riin! Voit myös tehdä korista itsellesi tarpeellisia lankalöytö-
jä. Kori sijaitsee sisällä pääsisäänkäynnin ohessa ja sitä voi 
vapaasti käyttää sekä omatoimiaikana että palveluaikoi-
na.

susien ja muiden petojen il‐
mestyminen  pihapiiriin  on 
voitu estää.     
Kirkon lähellä on Poukan 

talo,  joka  kertoo  Laitilan 
keskustaajaman  talonpoi‐
kaismenneisyydestä. Punai‐
nen  päärakennus  on  1700
luvulta  ja  toimii  nykyään 
matkailu ja kulttuurikäytös‐
sä.

Poukan  talo  on  täysin 
kunnostettu ja tuvassa 

ja kamareissa on ajankuvaan 
sopivaa esineistöä. Mielen‐
kiintoisempaa oli kuitenkin 
oppaan  elävä  kertomus  ta‐
lossa  asuneista  ihmisistä. 
Poukan  talolla  on  kaksi 
näyttelyä,  jotka  kertovat 
omalta osaltaan paitsi Laiti‐
lan historiasta, myös nykyi‐
syydestä ja todennäköisesti 
myös tulevaisuudesta.
Limonadin valmistuksella 

on Laitilassa pitkät perinteet 
ja  toinen näyttely keskittyi 
juuri  tähän. Laitila on  tun‐

nettu lisäksi kananmunista ja 
Pali  muni  näyttelyssä  oli 
esillä  esimerkiksi  erilaisia 
linnun munia ja tipujen su‐
kupuolen erottamiseen kehi‐
tetty laite. Kattesen kivelle 
pääsee kadehtimaan ken tah‐
too ja koska vain.

Untamalassa meillä oli 
kaksi  eri  kohdetta. 

Untamalan Pyhälle Pietarille 
omistettu punainen puukirk‐
ko  oli  niistä  ensimmäinen. 
Kirkon pihassa on yli kaksi 
metriä korkea, ylöspäin ka‐
peneva kivi, jota kutsutaan 
viikatteen kiveksi. Se lienee 
kristillinen hautakivi, vaikka 
sen  syntyperää on  selitetty 
muillakin tavoin.
Kirkko itsessään on kau‐

nis ja idyllinen. Erikoisuute‐
na on saarnatuolin sijaitse‐
minen  "väärällä  puolella", 
eli kirkon oikeassa etunur‐
kassa. Penkkien ergonomi‐
suudesta voidaan olla mon‐
taa  mieltä,  mutta 

allekirjoittanut  joutui  kui‐
tenkin  jo  bussissa  kerto‐
maan, ettei pysty antamaan 
vinkkejä siitä, miten niissä 
istutaan.
Untamalan kirkon kylän‐

raitin vieressä on Sarkin ta‐
lonpoikaismuseo,  joka  on 
peräisin  1700luvulta.  Me 
nykyihmiset olemme tottu‐
neet  menemään  rakennuk‐
siin  sisälle  portaita  pitkin, 
mutta museoon pääsi sisälle 
paasiladelman kautta. Talon 
toisessa päässä on sali ja toi‐
sessa  tupa. Väliin on sijoi‐
tettu peräkamari ja eteinen.
Uuni on tavasta poiketen 

rakennettu puukehikon pääl‐
le  ja myös tässä talossa on 
suojana susiovet. Talossa on 
runsaasti  talonpoikaisesi‐
neistöä  ja  kaiken  tämän 
avulla pyritään vaalimaan ja 
esittelemään Untamalan ky‐
län talonpoikaisperinnettä. 

Päivän viimeinen koh‐
de  oli  Soukaisten 

Perttelin kirkko. Se on Laiti‐
lan kirkoista tuntemattomin, 
jossa suurin osa paikallisis‐
takaan ei ole koskaan välttä‐
mättä  vieraillut.  Siitä  huo‐
lehtivat pääosin kyläläiset ja 
kirkko  pidetään  kunnossa. 
Sitä  on  vuosien  aikana  re‐
montoitu ja penkit on tuotu 
pääkirkosta, joten niissä voi 
jopa istua kunnolla.
Perttelin  kirkossa  pide‐

tään  vuosittain  joitakin  ju‐
malanpalveluksia,  rukoile‐
vaisten seuroja ja toisinaan 
kirkollisia  toimituksia. Py‐
häkellot soivat viikoittain ja 
sanomakelloja soitetaan ky‐
läläisille. Askeettisessa pie‐
nessä puukirkossa on todel‐
lakin  ainutlaatuinen  tun 
nelma. Maa on niin kaunis 
kaikui  kirkossa  oikein  ko‐
measti meidän ypäjäläisten 
toimesta ja se oli upea pää‐
tös retkelle. Suuri kiitos kai‐
kille mukana olijoille!  

Sarkin talonpoikaismuseo, Soukaisten Perttelin kirkko 
ja Pyhän Pietarin kirkko. KUVAT: Katriina Laiho
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Yhdistystoiminta
Eläkeliiton Ypäjän yhdistys
09.08. klo 11.30 Hallituksen kokous

09.08. klo 13.00 Kuukausitapaaminen. Pelataan bingoa, bingo‐
lappu 1,00 e. Palkintoina lahjakor eja.

Tietokonekoulutus

Kännykkä ja Table

11.08.  ja  18.08.  sekä  25.08.  klo  10.00–14.30  (vielä  mahtuu 
muutama mukaan)

Kanne ava  etokone

11.08. ja 18.08. klo 12.30–14.30

Ma 15.8.2022 klo 13 Ikäihmisten mölkkymestaruuskisat Palve‐
lukeskuksen piha‐alueella.  Tervetuloa.  Järj.  EL:n Ypäjän  yhdis‐
tys ja HyKy

01.09 klo 10.00–12.00 (vielä mahtuu mukaan)

26.08.  klo  13.00  Tarinatuvan  retki  Somerolle  Hovilan  karta‐
noon,  jossa on mm. Heikki Paakkasen  ja Kari Suomalaisen pi‐
lapiirroksia.  Näy ely  14  e,  kahvi  8  e.  Lähtö  Veteraanituvalta 
kimppakyydein. Jos läh jöitä on runsaas ,  lataan bussi (bus‐
simaksu/henkilö).

Kaikki  kiinnostuneet  Ypäjän  yhdistyksen  jäsenet  tervetuloa 
mukaan. Ilmoi autumiset: Lauri 050 5610560 19.08. mennes‐
sä.

06.09. klo 15.00–17.00 Käsityökerho, Veteraanitupa.

08.09. Sokkoretki. Lähtö klo 8.30 srk‐kodin pihalta. Paluu noin 
18.30.  Varaathan  tasarahan  60  euroa,  kerätään  matkan 
ale ua.  Mikäli  et  ole  ilmoi autunut,  voit  kysellä  mahdollisia 
peru uja paikkoja 050 3636624/Keijo Leppänen. Tule ja nau  
yllätyksellisestä retkipäivästä.

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

Käpälin yksityistie
Vuosikokous  sunnuntai  28.8.2022  klo  16  Veteraanituvalla 
Per ulan e  7,  Ypäjä.  Kokouksessa  käsitellään  vuosikokous‐
asiat. Hoitokunta

Moisanderin sukuseura
Sukutapaaminen  03.09.2022  Vaihmalan  Hovissa  Lempäälässä 
(Vaihmalan e 144 Lempäälä). Tilat vara u klo 10 – 22, klo 12 
tulokahvit.  Hovin  pitopöytä,  jäsen  20  €,  ei‐jäsen  40  €.  Il‐
moi autumiset 15.8. mennessä sukujuhla(at)moisanderit.fi tai 
Hessi Moisander 050 5614148. Tervetuloa.

Muolaalaisten Seura
La  20.8.2022 Muolaalaisten  Seura  ry:n  vuosikokous Hämeen‐
linnassa klo 13 alkaen. Paikkana Ortodoksinen seurakuntako  
os.  Ma   Alangonkatu  11.  Ohjelmassa  lisäksi  etoa  Kyyrölän 
historiasta, myös ajalta ennen venäjänkielistä asutusta (Pärssi‐
län  kylä).  Tilaisuuden  ohjelma  on  tarkemmin  nähtävissä 
www.muolaa.fi. Tervetuloa! Muolaalaisten Seura ry:n hallitus

SPR Ypäjän osasto
Kaikille  avoimet  Haavin  aamut  jatkuvat  keskiviikkoisin  Nuori‐
so la  Haavissa  (Varsanojan e  8)  kello  9‐11.30.  Tule  voileipä‐
kahveille mukavaan seuraan!

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
Ypäjän  Karjalaisseura  kii ää  kaikkia Muolaa‐juhlien  talkoolai‐
sia,  juhlat  menivät  hyvin.  Karjalaisseuran  rantailta  pidetään 
keskiviikkona 17.8. alkaen klo 18 Jokioisten Sie ja Mie mökillä, 
paikalla myös  Jokioisten  seuran väkeä.  Tervetuloa  kaikki  jäse‐
net ja erityises  talkoolaiset vie ämään yhteistä iltaa.

Ypäjänkylän maa ja kotitalousnaiset
Ennakko etona  syksyn  toiminnasta.  Ainakin  seuraavat  lai‐
suudet  järjestetään, mu a päivämäärät eivät ole vielä  edos‐
sa:

Syyskuussa  järjestetään  salaa kurssi:  tehdään yhdessä erilai‐
sia salaa eja ja nau taan ne hyvässä seurassa

Loka‐marraskuussa  järjestetään  kakkukurssi:  Opetellaan  kak‐
kujen koristeluja ja nau taan kakkua kahvin kanssa

Seuraa ilmoi elua seuraavissa Ypäjäläisissä.

Ypäjän Yllätys
Liikuntavuorot

Liikuntavuoroja  Pertunkaaressa.  Kausimaksut  laskutetaan  kol‐
mannen  käyn kerran  jälkeen  ja  ne  on  ilmoite u  jäsenhintoi‐
na,  muille  kuin  jäsenille  hintoihin  lisätään  20,00  euroa 
(joukkuepelaajien  tarvitsee  olla  aina  jäsen).  Kertamaksut  ja 
kymppikor t maksetaan  paikan  päällä  käteisellä  tai  liikuntae‐
dulla  (Salsa,  alkeet  ‐vuorolla  käy myös  kor t).  Yhdistyksen  jä‐
senyys  on  kaikille  avoin,  jäseneksi  voi  lii yä  vuoroilla  ja 
jäsenmaksu  on  15,00  euroa/kalenterivuosi.  Vuoroille  ei  voi 
tulla ulkojalkineilla. Osallistujia ei ole vakuute u, suosi elem‐
me henkilökohtaisen tapaturmavakuutuksen hankkimista.

Salsa, alkeet

Salsan alkeiden opetusta  tanssi‐/peilisalissa  täysi‐ikäisille 1.9.‐
22.12.  torstaisin  kello  17:30‐19:05  (sisältää  viiden  minuu n 
tauon).  Salsa  on  maailman  suosituin  paritanssi.  Vuoro  on 
suunniteltu  niin,  e ä  ryhmän  mukana  pysyy  vaikka  pääsisi 
vain  joka toinen kerta, mu a paremmin oppii käymällä kaikil‐
la. Vuorolle osallistuaksesi et tarvitse omaa paria, sillä tunneil‐
la  on  käytössä  parinvaihto.  Halutessa  on  kyllä  mahdollista 
tanssia  vain omankin parin  kanssa, mu a parinvaihtoa  suosi‐
tellaan kaikille, koska se au aa oppimisessa. Osallistumismak‐
su  alle  35‐vuo ailta  kolme  euroa/kerta  tai  25,00  euroa/syksy 
ja muilta  yhdeksän euroa/kerta  tai  75,00  euroa/syksy. Ohjaa‐
jana Juho.

Judo

Tanssi‐/peilisalissa  kaikenikäisille  6.9.‐20.12.  (vuoroa  ei  ole 
18.10. eikä 6.12.)  istaisin kello 17:30‐19:00.  Judo on harras‐
tajamäärältään  maailman  suurin  kamppailulaji.  Kausimaksu 
15,00 euroa. Ohjaajana Per  Helander.

Omatoimiharjoi elu 1

Omatoimista  lihaskunto‐,  liikkuvuus‐,  kestävyys‐,  toiminnallis‐
ta  tai  vastaavaa  harjoi elua  (ei  palloilupelejä)  palloilusalissa 
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kaikenikäisille (alle 15‐vuo aat 15‐vuo a täy äneen seurassa) 
15.8.‐19.12.  maanantaisin  kello  16:00‐17:30.  Kausimaksu 
25,00  euroa  (2007  syntyneet  ja  nuoremmat  15,00  euroa). 
Vuorovastaavina Johanna Sirviö.

Omatoimiharjoi elu 2

Omatoimista lihaskunto‐, liikkuvuus‐, kestävyys‐, toiminnallista 
tai vastaavaa harjoi elua  (ei palloilupelejä) palloilusalissa kai‐
kenikäisille  (alle  15‐vuo aat  15‐vuo a  täy äneen  seurassa) 
19.8.‐17.12.  lauantaisin  kello  9:00‐10:30.  Kausimaksu  25,00 
euroa (2007 syntyneet ja nuoremmat 15,00 euroa). Vuorovas‐
taavana Johanna Sirviö.

Perheliikuntavuoro

Palloilusalissa kaikenikäisille (alle 15‐vuo aat 15‐vuo a täy ä‐
neen seurassa) 17.9.‐17.12.  (vuoroa ei ole 15.10. eikä 22.10.) 
lauantaisin  kello  10:30‐12:00.  Perheliikuntavuoro  on  tarkoi‐
te u  kaikenikäisille  lapsille  ja  aikuisille  yhdessä  liikkumiseen. 
Vuorolle voi tulla vanhempien, isovanhempien tai vaikka kum‐
min kanssa. Kertamaksu Yllätyksen  jäseniltä ja Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton  Ypäjän  paikallisyhdistyksen  jäseniltä  yksi 
euro, muilta kolme euroa. Yhteistyössä vuorovastaavana Man‐
nerheimin Lastensuojeluliiton Ypäjän paikallisyhdistys.

Kahvakuula 1

Ohja ua  kahvakuulaharjoi elua  tanssi‐/peilisalissa  kaikenikäi‐
sille  10.8.‐21.12.  keskiviikkoisin  19:30‐20:30.  Jos  löytyy  omaa 
jumppama oa  ja  kahvakuulaa,  sellaiset  kanna aa  o aa  mu‐
kaan.  Kertamaksu  jäseniltä  viisi  euroa,  muilta  seitsemän  eu‐
roa, ja kymppikor  jäseniltä 45,00 euroa, muilta 65,00 euroa. 
Ohjaajana Minna Saarela.

Kahvakuula 2

Ohja ua  kahvakuulaharjoi elua  tanssi‐/peilisalissa  kaikenikäi‐
sille  23.9.‐16.12.  perjantaisin  18:00‐19:00.  Jos  löytyy  omaa 
jumppama oa  ja  kahvakuulaa,  sellaiset  kanna aa  o aa  mu‐
kaan.  Kertamaksu  jäseniltä  viisi  euroa,  muilta  seitsemän  eu‐
roa, ja kymppikor  jäseniltä 45,00 euroa, muilta 65,00 euroa. 
Ohjaajana Minna Saarela.

Pickleball

Palloilusalissa kaikenikäisille (alle 15‐vuo aat 15‐vuo a täy ä‐
neen seurassa) 17.9.‐21.12. (vuoroa ei ole 19.10.) keskiviikkoi‐
sin  kello  18:30‐19:30.  Pickleball  on  mailapeli,  jota  pelataan 
salibandypallon  kaltaisella  pallolla.  Pelissä  yhdistyy  piirteitä 
sulkapallosta, tenniksestä ja pöytätenniksestä. Pelaajia on kak‐
si  tai  neljä.  Kausimaksu  15,00  euroa.  Vuorovastaavana  Janne 
Jussila.

Sulkapallo 1

Omatoimista  sulkapallon pelaamista  palloilusalissa  kaikenikäi‐
sille  (alle  15‐vuo aat  15‐vuo a  täy äneen  seurassa)  9.8.‐
27.12.  istaisin  kello  20:00‐21:30.  Kausimaksu  25,00  euroa 
(2007  syntyneet  ja  nuoremmat  15,00  euroa).  Vuorovastaava‐
na Timo Salmi.

Sulkapallo 2

Omatoimista  sulkapallon pelaamista  palloilusalissa  kaikenikäi‐
sille  (alle  15‐vuo aat  15‐vuo a  täy äneen  seurassa)  11.8.‐
29.12.  torstaisin  kello  19:30‐21:00.  Kausimaksu  25,00  euroa 
(2007  syntyneet  ja  nuoremmat  15,00  euroa).  Vuorovastaava‐
na Turo Järvelä.

Aikuisten salibandy 1

Kuntoliikuntapohjaista  salibandyn  pelaamista  palloilusalissa 
2009 syntyneille  ja vanhemmille 8.8.‐19.12. maanantaisin kel‐
lo  19:30‐21:00.  Kausimaksu  25,00  euroa.  Vuorovastaavana 
Mikko Hokka.

Aikuisten salibandy 2

Kuntoliikuntapohjaista  salibandyn  pelaamista  palloilusalissa 
2009  syntyneille  ja  vanhemmille  10.8.‐28.12.  keskiviikkoisin 
kello  19:30‐21:00.  Kausimaksu  25,00  euroa.  Vuorovastaavana 

Mikko Hokka.

Lasten salibandy

Kuntoliikuntapohjaisia  salibandyn  harjoituksia  ja  pelaamista 
palloilusalissa 2010‐2013 syntyneille 26.8.‐16.12. vuoroa ei ole 
21.10.)  perjantaisin  kello  16:00‐17:30.  Kausimaksu  40,00  eu‐
roa. Ohjaajana Santeri Heikkilä.

Tenavien salibandy

Kuntoliikuntapohjaisia  salibandyn  harjoituksia  ja  pelaamista 
palloilusalissa  2014‐2016  syntyneille  24.8.‐21.12.  (vuoroa  ei 
ole 19.10.) keskiviikkoisin kello 17:30‐18:30. Kausimaksu 30,00 
euroa. Ohjaajana Kasper Sivula.

Urheilukoulu

Perusominaisuuksien  kuten  nopeuden,  kimmoisuuden,  lihas‐
kunnon  ja  koordinaa on  kehi ämistä  pelien,  voimistelun  ja 
temppuratojen  avulla  palloilusalissa  2010‐2015  syntyneille 
22.8.‐21.12.  (vuoroa  ei  ole  17.10.) maanantaisin  kello  17:15‐
18:30. Kausimaksu 35,00 euroa. Ohjaajana Laura Touru.

Tenavajumppis

Tanssi‐/peilisalissa 2016‐2018 syntyneille 31.8.‐21.12.  (vuoroa 
ei  ole  19.10.)  keskiviikkoisin  kello  17:15‐18:15.  Tunneilla  har‐
joitellaan perusmotorisia taitoja sekä kehonhallintaa ja ‐tunte‐
musta  ja  opitaan  sekä  koetaan  yhdessä  uusia  elämyksiä 
leikkien  ja  liikkeen  kau a. Vuorolle  ennakkoilmoi autumiset/
lisä edot  liikuntavastaava@ypajanyllatys.fi/050  355  9901. 
Kausimaksu 35,00 euroa. Ohjaajana Lilli Rei onen.

Aikuisten lentopallo (iltavuoro)

Kuntoliikuntapohjaista  lentopallon  pelaamista  palloilusalissa 
2009  syntyneille  ja  vanhemmille  6.9.‐20.12.  (vuoroa  ei  ole 
18.10.  eikä  6.12.)  istaisin  kello  18:30‐20:00.  Kausimaksu 
25,00 euroa. Vuorovastaavana Kalle Kähkönen.

Aikuisten lentopallo (päivävuoro)

Kuntoliikuntapohjaista  lentopallon  pelaamista  palloilusalissa 
2009  syntyneille  ja  vanhemmille  6.9.‐20.12.  (vuoroa  ei  ole 
18.10.,  20.10.  eikä  6.12.)  istaisin  ja  torstaisin  kello  10:30‐
12:30.  Kausimaksu  25,00  euroa.  Vuorovastaavana  Per   He‐
lander.

D‐ikäisten lentopallo

Monipuolises   lentopallon  harjoi elua  ja  pelaamista  palloi‐
lusalissa  2009‐2011  syntyneille  16.8.‐20.12.  istaisin  kello 
16:30‐18:15  ja  torstaisin  kello  17:30‐19:30.  Mahdollisuus 
joukkue‐/sarjatoimintaan.  Kausimaksu  45,00  euroa/yksi  kerta 
viikossa  ja  60,00  euroa/kaksi  kertaa  viikossa  ja  joukkuepelaa‐
jilta 70,00 euroa. Valmentajana Mirka Kaunisto‐Vuorentausta.

E‐ikäisten lentopallo

Monipuolises   lentopallon  harjoi elua  ja  pelaamista  palloi‐
lusalissa  2012‐2013  syntyneille  16.8.‐20.12.  istaisin  kello 
17:30‐19:00  ja  torstaisin  kello  16:30‐18:00.  Mahdollisuus 
joukkue‐/sarjatoimintaan.  Kausimaksu  harrastepelaajilta 
35,00 euroa/yksi kerta viikossa ja 50,00 euroa/kaksi kertaa vii‐
kossa  ja  joukkuepelaajilta  60,00  euroa.  Valmentajina  Vilma 
Granlund ja Mirka Kaunisto‐Vuorentausta.

F‐ikäisten lentopallo

Monipuolises   lentopallon  harjoi elua  ja  pelaamista  palloi‐
lusalissa  2014‐2016  syntyneille  23.8.‐20.12.  (vuoroa  ei  ole 
6.12.)  istaisin  ja  torstaisin  kello  16:30‐17:30.  Mahdollisuus 
joukkue‐/sarjatoimintaan.  Kausimaksu  harrastepelaajilta 
25,00 euroa/yksi kerta viikossa ja 35,00 euroa/kaksi kertaa vii‐
kossa  ja  joukkuepelaajilta  40,00  euroa.  Valmentajina Aino  Si‐
ren ja Mirka Kaunisto‐Vuorentausta.
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Kunnan  nuorisopuo‐
lella on ollut melko 

paljon  vaihtuvuutta.  Yksi 
selitys työntekijöiden vähäi‐
selle halulle sitoutua pidem‐
mäksi aikaa samoihin nuo‐
riin on työn kuormittavuus. 
Ypäjällä  perusnuorisotyötä 
ja  etsivää  nuorisotyötä  on 
hoitanut yksi ja sama ihmi‐
nen. Hänen vastuullaan on 
ollut myös kulttuuritoimi.
Viime vuonna työtä saa‐

tiin jaettua kaksille harteille 
Opetus ja kulttuuriministe‐
riön myöntämän avustuksen 
turvin,  mutta  rahoitusta  ei 
saatu  enää  vuodelle  2022. 
Talousarviota  käsiteltäessä 
kunnasta ei löytynyt poliit‐
tista  tahtoa  maksaa  toisen 
nuorisoohjaajan palkka ko‐
konaan omasta pussista.
Vain  puoli  vuotta  myö‐

hemmin keskustelussa kään‐
nettiin uusi  sivu. Valtuusto 
hyväksyi  sivistyslautakun‐
nan esityksen toisen nuori‐
soohjaajan toimen avaami‐
sesta.
– Se on huikea juttu näin 

pienelle kunnalle, kulttuuri‐
koordinaattori Piia Nikkilä 
iloitsee.
Nikkilä  on  vuoden  lop‐

puun virkavapaalla nuoriso
ohjaajan työstä, mutta hoitaa 
Pertun  Päivien  järjestämi‐
sen. Nikkilän viransijaisuut‐
ta huhtikuusta tehnyt Joonas 
Halminen sai töitä toisaalta 
ja hyvästeli  kunnan nuoret 
vain muutaman kuukauden 

työskentelyn päätteeksi.
Uudeksi  vs.  nuorisooh‐

jaajaksi valittiin SanniMari 
Hakala.  Hänen  kanssaan 
työskentelee Emma Koski‐
nen, joka valittiin yhdeksän 
hakijan joukosta vakituisek‐
si nuorisoohjaajaksi.
Kaksikkoa täydentää työ‐

kokeilun myötä nuorisotyös‐
tä innostunut Ari Koivisto, 
joka  opiskelee  parhaillaan 
alalle. Kunnan kanssa tehty 
koulutussopimus mahdollis‐

taa sen, että Koivisto tekee 
käytännön  työtä  pääosan 
ajasta  ja  käy oppitunneilla 
muutamana päivänä kuussa.
Emma Koskinen ja San‐

niMari Hakala asuvat kum‐
pikin Forssassa ja ovat kou‐
lutukseltaan  lähihoitajia. 

Koskinen, 23, on aiemmin 
työskennellyt  ikäihmisten 
parissa.
– Siinä ei ollut mitään yk‐

sittäistä syytä, miksi halusin 
nuorten pariin. Ainakin työn 
ennaltaehkäisevä puoli kiin‐
nosti. Kai se on klisee, mutta 
nuorissa on meidän tulevai‐
suus.
Hakala, 21, on syntyjään 

Tammelasta. Hän on aiem‐
min  työskennellyt  Forssan 
kaupungin nuorisotyönteki‐

Leikkikentille uutta väriä
Papalintien ja päiväkodin leikkipaikat ovat saaneet kesällä 
uuden ilmeen. Vanhoja laitteita on vaihdettu uusiin ja käyt‐
tökelpoisia laitteita maalattu.

– Kalusteet olivat aikansa eläneitä. Kuulin palautetta, että 
Papalintien leikkikenttä on aika ankea, mutta nyt siitä on 
kuulunut positiivista viestiä, varhaiskasvatus‐sivistysjohta‐
ja Sini Lilja kertoo.

Uudet  kiipeilytelineet  ovat  ilahduttaneet  leikkikentän 
käyttäjiä. Samoin uudet hiekat ja laitteiden pohjat ovat li‐
sänneet puiston viihtyisyyttä.

Papalintien leikkikenttä on kuntalaisten yleisessä käytös‐
sä.  Leikkikentällä  ovat  viihtyneet  lapsiperheiden  lisäksi 
nuoret. Lilja toivottaa nuoret mielellään tervetulleiksi leik‐
kipaikoille, kunhan alueiden siisteydestä ja turvallisuudes‐
ta pidetään huolta.

Päiväkodin pihalla sijaitsevat leikkipaikat ja ‐kalusteet ovat 
ensisijaisesti varhaiskasvatuksen käytössä.

Löydät 
nuorisotyön 

somesta:
Nuorisotyö/Haavi
Facebook: Ypäjän 

nuorisotyö 
Instagram: 

@ypajan_nuorisotyo
TikTok: @ypajan_nuoristyo
SnapChat: haavisnappi

Sanni Hakala
Facebook: Sanni Hakala 
Erityisnuorisotyöntekijä

Instagram: 
@erityisnuorisotyontekijas

anni

Emma Koskinen
Facebook: Emma 
Nuorisotyö Ypäjä

Ari Koivisto
Instagram: 

@nuorisotyarikoo

Piia Nikkilä (työvapaalla)
Facebook: Piia Nuorisotyö 

Ypäjä
Instagram: @piiaypaja

Uusia ammattilaisia nuorisotyöhön
Katriina Reijonen

Nuorisotyöhön saatiin lisää henkilöstöresursseja, kun 
kunnassa päätettiin myöntää lisärahoitus uuden nuori
soohjaajan toimen avaamiseen. Ari Koskinen, Piia Nik
kilä, Joonas Halminen, Sini Lilja, Emma Koskinen ja 
SanniMari Hakala uskovat lisäkäsien tulevan todella 
tarpeeseen.

""
TTyyöönn  eennnnaallttaaeehhkkääiisseevvää  ppuuoollii   kkiiiinnnnoossttii ..   KKaaii  
ssee  oonn  kklliisseeee,,  mmuuttttaa  nnuuoorriissssaa  oonn  mmeeiiddäänn  ttuulle‐e‐
vvaaiissuuuuss..
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jänä.  Etsivä  nuorisotyö  on 
hänelle tuttua, samoin Ypä‐
jän työntekijät.
– Olemme Joonaksen  ja 

Piian kanssa tavanneet use‐
aan otteeseen. Olemme jär‐
jestäneet seutukunnallisesti 
tapahtumia yhdessä ja myös 
etsivät  ovat  kokoontuneet 
säännöllisesti.

Ypäjällä  oli  viime 
vuonna  14  etsivän 

nuorisotyön asiakasta.
–  Aluehallintoviraston 

laskukaavan mukaan Ypäjän 
kokoisessa kunnassa asiak‐
kaita voisi olla noin 20. Vie‐
lä on siis löydettävää. Koro‐
naaika  on  vaikuttanut 
siihen, että pudokkaita ei ole 
tullut ammattikouluista, Piia 
Nikkilä taustoittaa.
– Nyt on ollut pelottavan 

seesteistä, Joonas Halminen 
myötäilee.
Hakalaa mietityttää puhe 

etsivästä nuorisotyöstä, sillä 
monella  ajatus  harhautuu 

salapoliiseihin ja sitä kautta 
viranomaisiin. Etsivä nuori‐
sotyö on kuitenkin maksu‐
tonta ja nuorelle täysin va‐
paaehtoista. Työn tavoite on 
kohdata ja auttaa nuoria löy‐
tämään oma juttunsa.
– Ei siinä ole mitään tiet‐

tyä kaavaa, vaan työ on hy‐
vin  monipuolista  ja  laaja
alaista, SanniMari Hakala 
summaa.
Varhaiskasvatussivistys‐

johtaja Sini Lilja toivoo, et‐
tä henkilöstölisäys mahdol‐
listaa  aiempaa  tiiviimmän 
yhteistyön koulun kanssa se‐
kä  laajemmat  aukioloajat 
nuorisotila Haavissa.
–  On  tämä  ollut  kieltä‐

mättä aika haipakkaa, eikä 
se ole ollut Ypäjän nuorisol‐
le  pelkästään  positiivinen 
asia, että henkilöt vaihtuvat. 
Toivon  pysyvyyttä,  jotta 
voimme katsoa tulevaisuu‐
teen tietyllä porukalla.

Ypäjän kunta maksaa määräaikaisil‐
le opettajille kesäajan palkan myös sil‐
loin,  jos  viranhaltija  palaa  perheva‐
paalta kesäksi töihin.
Ypäjän  kunnan  sivistyslautakunta 

päätti esittää kunnanhallitukselle, että 
määräaikaisille opettajille maksetaan 
kesäajan palkka. Ypäjän kunnanhalli‐
tus hyväksyi sivistyslautakunnan eh‐
dotuksen  kesäkuun  kokouksessaan. 
Päätöksen mukaan virkasuhde päättyy 
31.7., mikäli sijainen on ollut työssä 
koko lukuvuoden ajan tai 30.6. mikäli 
hän on sijaistanut vain kevätlukukau‐
den. Mikäli määräaikaisuuden peruste 
on sijaisuus, maksetaan sijaiselle palk‐
ka varsinaisen viranhaltijan virkava‐
pauden pituuden mukaisesti. Sijaiselle 
maksetaan  palkka myös  siltä  ajalta, 
kun mahdollisesti perhevapaalta palaa‐
va henkilö palaa kesän ajaksi töihin.
Valtakunnallisesti  merkittävästä 

päätöksestä  on  kyse,  sillä  tiettävästi 
Ypäjä on ainoa kunta, joka maksaa ke‐

säajan palkan sijaiselle myös perheva‐
paalta paluun aikana.
Opetusalalla määräaikaisten sijais‐

ten  kohtelu  on  herättänyt  runsaasti 
keskustelua viime vuosina. Ongelmal‐
liseksi on noussut se, että opettajien 
opetusvelvollisuuksiin  perustuvassa 
järjestelmässä ei sovelleta vuosiloma‐
lakia. Tämä mahdollistaa sen, että esi‐
merkiksi perhe tai hoitovapaalla ole‐
valla  opettajalla  on  oikeus  palata 
kesän ajaksi töihin ja usein hänen si‐
jaisuuttaan tehnyt henkilö ja mahdolli‐
sesti sitä syksyllä jatkava jää ilman ke‐
säajan palkkaa. 
– Näemme asian sekä oikeudenmu‐

kaisuuden ja tasaarvon kannalta. On 
tärkeää,  että  samasta  työstä  saadaan 
samaa  palkkaa,  sillä määräaikaisten 
työntekijöiden  kesäajan  työttömyys 
vaikuttaa toimeentuloon merkittävästi, 
varhaiskasvatussivistysjohtaja  Sini 
Lilja kertoo.
Asia nousi Ypäjällä esiin Liljan se‐

kä Hevospitäjän yhtenäiskoulun rehto‐
rin Turo Järvelän välisissä keskuste‐
luissa.  Sivistyslautakunnan  puheen 
johtaja, sosiaali ja terveysalan lehtori 
Maarit Ruusiala  sekä  kunnanjohtaja 
Tatu Ujula tukivat ajatusta. 
Kesäajan palkkaus on ollut ongel‐

mallinen erityisesti perhevapaan koh‐
dalla. Palkkoja on maksettu Liljan mu‐
kaan  vuosien  saatossa  hieman 
rehtorista riippuen. Nyt Ypäjällä halut‐
tiin päätösten taustalle luottamushen‐
kilöiden tuen ja yhteisen näkemyksen.
Ypäjän kunnassa uskotaan, että tuo‐

re  päätös  on  sekä  työnantajan  että 
työntekijän etu. Kunnan näkemys on, 
että pätevät opettajat hakeutuvat mie‐
luummin töihin kuntaan, jossa asia on 
kunnossa. Laajemmassa mittakaavassa 
toiveena on, että kunnan panostus lap‐
siin ja nuoriin kantaa hedelmää monin 
tavoin. 

Ypäjästä opettajien palkkauksen edelläkävijä

Kunnan nuorisotyötä tekevät elokuusta lähtien Sanni
Mari Hakala, Ari Koivisto ja Emma Koskinen.

Joonas Halminen, Sini Lilja, Emma Koskinen, Sanni
Mari Hakala, Piia Nikkilä ja Ari Koskinen kokoontuivat 
harvinaiseen yhteiskuvaan. Työporukan tiet erkanevat 
Joonaksen lähtiessä muualle töihin ja Piian jatkaessa 
osittaista työvapaata. KUVAT: Katriina Reijonen
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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.

Poistotekstiilin kierrätys tehostuu
Viime vuoden aikana Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy toimitti kierrätettäväksi yli 32 000 kiloa poistotekstiiliä.  LHJ on ollut 

edelläkävijänä mukana Paimion poistotekstiilien kierrätyslaitoksen pilottihankkeessa sekä edistämässä tekstiilijätteiden 
keräystä ja lajittelua.

– Suomalainen heittää pois vuodessa keskimäärin yli 15 kiloa tekstiiliä. Joka vuosi syntyy siis 100 miljoonaa kiloa 
tekstiilijätettä. Tästä 80 prosenttia päätyy voimalaitoksiin poltettavaksi, jolloin tekstiilien materiaaliresurssit menevät 
hukkaan, kertoo Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n viestintäpäällikkö Mirva Naatula.

Tekstiilien käsittelyssä ja uusiokäytössä on otettu merkittävä edistysaskel Pohjois-Euroopan ensimmäisen 
poistotekstiiliä laajamittaisesti kierrätyskuiduksi jalostavan Paimion poistotekstiilien kierrätyslaitoksen avauduttua 
puolisen vuotta sitten.

– Uuden jätelain myötä poistotekstiilin erilliskeräyksestä tulee pakollista Suomessa jo ensi vuonna 2023, kun muualle 
Euroopan unionin alueelle muutos on tulossa vasta vuonna 2025, Mirva Naatula muistuttaa.

LHJ:n keräyspisteet ottavat vastaan poistotekstiiliä maksutta suljetuissa muovipusseissa.

Caissaniemen 
saunavuorot 

Caissaniemessä järjestetään 
kesäkaudella yleisiä sauna‐
vuoroja. Saunominen on il‐
maista Ypäjän kunnan 

kuntalaisille. Elokuussa sauna 
lämpenee joka sunnuntai klo 

12‐20.
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Kun alkukesästä pakkailin muut‐
tokuormaa ja ilmoitin muutta‐

vani Ypäjälle töiden perässä, monet tut‐
tuni olivat hieman hämmentyneitä. Siis 
lähdet Ypäjälle hevoshommiin? No ei 
ihan, olin nimittäin päässyt kesäharjoit‐
telijaksi Ypäjän kunnalle.
Heti alusta oli selvää, että matka ko‐

tikaupungistani Sastamalasta olisi sen 
verran pitkä, että järkevintä olisi muut‐
taa kesäksi Ypäjälle. Vanhempani roh‐
kaisivat minua päätöksessäni, olivat‐
han  he  viettäneet  oman  elämänsä 
hauskimmat vuodet 8586 Ypäjän Siit‐
tolanmäellä.

Koska harjoittelussani yksi mer‐
kittävimmistä  työtehtävistäni 

on kunnan markkinointi, olen päässyt 
pohtimaan Ypäjän vetovoimatekijöitä. 
Toisaalta myös oma muuttoni Ypäjälle 
on pistänyt minut miettimään, mitkä 
asiat tekevät Ypäjästä vetovoimaisen. 
Miksi minä  rohkaistuin muuttamaan 
kesätöiden perässä juuri Ypäjälle?
Omissa opinnoissani kunta ja alue‐

johtamisessa pohdimme usein, mitkä 
asiat tekevät tietyistä alueista tai kun‐
nista  vetovoimaisia. Vetovoimaisuu‐
della  tarkoitetaan  käytännössä  niitä 
asioita, jotka kunnassa vetävät ihmisiä 
ja yrityksiä puoleensa, ja tekevät kun‐
nasta  elinvoimaisen.  Usein  tarkaste‐
lemme työpaikkoja, koulutusta ja pal‐
veluiden tasoa eli niin sanottuja kovia 
vetovoimatekijöitä.
Aluetutkija Timo Aro  (20.6.2017) 

on kuitenkin nostanut kovien vetovoi‐
matekijöiden rinnalle yhtenä vetovoi‐
matekijöinä identiteetti tai sydänteki‐
jät.  Ne  liittyvät  vahvaan  henkiseen 
siteeseen ja samaistumiseen vaikkapa 
omaan syntymä tai kotipaikkaan.

Moni varmasti tunnistaa eräänlaisen 
ylpeyden omasta kotikunnasta tai ky‐
lästä tai vaikkapa vahvan tunnesiteen 
lapsuuden maisemiin.  Identiteetti  ja 
sydäntekijöihin vaikuttavat Aron mu‐
kaan myös alueen erityispiirteet, kuten 
esimerkiksi historia, kulttuuri tai muut 
sellaiset tekijät, jotka ovat hyvin vah‐
vasti yhdistettävissä alueeseen.
Näistä  asioista  muodostuu  myös 

eräänlainen  paikallinen  identiteetti. 
Ypäjäläisyys. Se voi tarkoittaa eri ih‐
misille eri asioita. Toisille ypäjäläisyys 
saattaa  liittyä  vahvasti  nimenomaan 
hevosiin ja toisille taas lapsuuden mai‐
semiin Loimijoen rannalla. Tai ehkäpä 
vahvaan kyläyhteisöön, jossa jokaises‐
ta pidetään huolta  ja uudetkin  tulok‐
kaat otetaan lämpimästi vastaan.

Minulle muuttopäätökseen vai‐
kutti työmatkan lisäksi myös 

oma ja vanhempieni historia Ypäjällä, 
mutta  ehkäpä  myös  tietyllä  tavalla 
Ypäjän identiteetti. Olen itse käytän‐
nössä kasvanut hevosten ympäröimä‐
nä, joten ajatus kesästä Suomen tunne‐
tuimmassa hevospitäjässä tuntui ihan 
mahtavalta mahdollisuudelta. En tiedä, 
olisinko uskaltanut tehdä muuttopää‐
töstä yhtä helposti 
johonkin  minulle 
täysin  vieraaseen 
kuntaan.
Vaikka muutto‐

päätöksessäni pai‐
noi myös  käytän‐
nön  arkeen  liitty 
vät asiat kuten työ‐
matkaan kuluva ai‐
ka ja kulkemiseen 
kuluva  raha,  vai‐
kutti siihen kuiten‐

kin myös yhtä vahvasti vanhempieni 
historia Ypäjällä ja oma identiteettini 
hevosihmisenä.

Kunnan  vetovoimaisuutta  poh‐
dittaessa on siis otettavaa huo‐

mioon muutakin kuin vetovoimateki‐
jät, jotka ovat toki yhtä lailla tärkeitä, 
mutta joiden lisäksi tarvitaan ripaus jo‐
tain muutakin. Jotain sellaista, mikä te‐
kee kunnasta erityisen ja vetää ihmisiä 
puoleensa.
Olen nyt asunut Ypäjällä kaksi kuu‐

kautta ja olen ehkä saanut kokea pie‐
nen  ripauksen  ypäjäläisyyttä.  Olen 
muodostanut oman aivan erityisen suh‐
teeni Ypäjään. Se on todella hiipinyt 
sydämeeni ja ypäjäläiset ihmiset ovat 
erityisesti tehneet minuun vaikutuksen 
ystävällisyydellään. Olen itse sitä miel‐
tä, että mikään ei ole niin hyvä mainos 
kunnalle kuin hyvinvoivat kuntalaiset, 
jotka ovat ylpeitä omasta kunnastaan ja 
jotka ovat valmiita avosylin ottamaan 
vastaan uudet potentiaaliset ypäjäläi‐
set. Vaikka syksyllä tieni vie taas takai‐
sin Tampereelle, on Ypäjä muuttanut 
vahvasti sydämeeni asumaan. 

Siina
Kervinen

• 24 vuo a.
• Kesän 2022 Ypäjän 
kunnan hallinnon har‐
joi elijana.
• Kotoisin Sastamalas‐
ta.
• Opiskelee hallinto‐
eteiden maisteriksi 

Tampereen yliopistos‐
sa.

KUVA: Tatu Ujula

Elämäni kesä Ypäjällä
Siina Kervinen

6/2022

Toisille ypäjäläisyys saattaa tarkoittaa hevosia, toisille 
lapsuuden maisemia Loimijoen rannalla. KUVA: Siina 
Kervinen
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Taikuri Timo Tiikkainen
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