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Ypäjän kunta järjestää kaikille avointa palveluliikennettä. 
Lisätietoja: www.ypaja.fi

ASIOINTIMATKA 
FORSSAAN

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

Myydään tai vuokrataan 
hyvä siis  yksiö. Sauna, 

lasite u parveke.

Puh. 0405833571

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.

Näy ely lassa jatkuu Leena 
Pihkosen näy ely syyskuun 

ajan.
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Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän 
seurakunnan julkaisema 

tiedotuslehti Ypäjän 
kunnan asukkaille.

50. vuosikerta

Lehden suurin vastuu 
ilmoituksen 

julkaisemisessa 
sattuneesta virheestä on 

ilmoituksen hinta.

Kunnanvirasto:

Per ulan e 20

32100 Ypäjä

puh. (02) 762 6500

kunta@ypaja.fi

Päätoimittaja:

Katriina Reijonen

puh. 050 337 2527

ypajalainen@ypaja.fi

Sivunvalmistus:

Painotalo Painola

Jakeluhuomautukset:

Jakelukulma Oy

puh. 040 848 1755

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 

5.10.2022. Lehteen tarkoite u 

aineisto on lähete ävä 

sähköpos tse osoi eeseen 

ypajalainen@ypaja.fi viimeistään 

maanantaina 26.9.2022 klo 15. 

Nro 9/2022 ilmestyy 2.11.2022.

Syyskiireitä 
Matti Alanko, kunnanhallituksen puheenjohtaja

Maaseudulla  on  työ
sesonki  parhaim

millaan.  Pelloilta  kerätään 
satoa  niin  myllyille  kuin 
eläinten  rehuksi  tulevan 
vuoden tarpeisiin ja laadukasta 
viljaa saisi jäädä sadonvaraksi 
tuleville  vuosille.  Sää 

olosuhteet ovat tässä ratkaisevassa asemassa ja vaikuttavat 
sadon  laatuun  ja  korjuukustannuksiin. Toivon,  että  säät 
suosivat  näin  syyskuullakin  meitä  ja  saisimme  myös 
syysviljoja kylvöön.

Kunnassa valmistaudutaan ja varaudutaan tulevaan 
vuoteen.  Syyskuun  alun  kunnanvaltuustossa 

käsitellään ja hyväksytään Ypäjän kunnan strategia ja visio 
seuraavaksi  nelivuotiskaudeksi.  Tämä  asiakirja  antaa 
suuntaviivat tuleville vuosille. Tämä asiakirja on käyty läpi 
kokonaan  ja  uudistettu  uuteen  kuosiin.  Kiitos  meidän 
viranhaltioillemme ja luottamushenkilöorganisaatiolle, tämä 
on ollut melkoinen rutistus.

Soteuudistuksen myötä  kuntien  toimintaympäristö 
muuttuu. Kuntien vastuu soteen  liittyvistä asioista 

poistuu aluehallinnolle vuodenvaihteen jälkeen ja edelleen 
palveluissa ei pitäisi tapahtua muutoksia vuodenvaihteen 
jälkeen. Kuntien tehtäväkenttään tulee hyte eli terveyden ja 
hyvinvoinnin edistäminen. Tätä tehtävää on kunnissa monin 
osin  jo  tehty,  mutta  nyt  niitä  ohjataan  tarkemmin  eri 
kohderyhmille  tarkoitetuilla  ohjeilla  ja 
toimintasuunnitelmilla.  Suunnitelmia  on  tarkoitus myös 
seurata erilaisilla mittareilla ja raporteilla.

Tämä on palapeli, josta kunnan tulee koota osia niin 
nykyisen hykyn tiedoista, omista kunnan tiedoista ja 

vielä yhteistyössä tulevan aluehallinnon kanssa. Yhteistyö 
aluehallinnon kanssa viivästyy sen verkkaisen alkuunlähdön 
takia. Tämä on iso työ kunnalle ja vaatii resurssointia, miten 
tämän kanssa onnistutaan, vaikuttaa tuleviin kunnan saamiin 
valtionosuuksiin. Toivottavasti tällä kaikella suunnitelmien 
ja  raportointien  tekemisellä  on  myös  käytännön  hyöty 
asukkaiden parhaaksi. 

Värikästä Syksyä!

Ypäjän seurakunnassa toimitetaan kirk‐
kolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin 
mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, 
jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi neli‐
vuotiskaudeksi valitaan Ypäjän kirkko‐
valtuustoon 11 jäsentä. KL:n 23 luvun 2 
§:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seu‐
rakunnan edellä mainittuun luottamus‐
toimeen on ehdokas,

1. joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty 
tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäse‐
neksi,

2. joka on konfirmoitu viimeistään 
15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta vii‐
meistään 20.11.2022

3. joka on kristillisestä vakaumuksesta 
tunnettu,

4. joka ei ole vajaavaltainen

5. joka on antanut kirjallisen suostu‐
muksensa ehdokkaaksi asettamiseen,

6. joka ei ole tämän seurakunnan viran‐
haltija tai työsopimussuhteessa oleva 
työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja 
liitteineen mainittua vaalia varten on 
toimitettava 15.9.2022 kello 16.00 men‐
nessä Ypäjän seurakuntatoimistoon 
Perttulantie 8, toimiston aukioloaikoina 
sekä 15.9.2022 kello 9 ‐ 16.00.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakir‐
joja liitteineen on saatavana seurakun‐
tatoimistosta ja verkkosivuilta 
info.seurakuntavaalit.fi.

Seurakuntavaalien ehdokasasettelu
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Pertun päivät ovat jälleen takana. Oli 
mukava kohdata monet teistä Ypä-

jän torilla – väkeä riitti melkein tungokseksi 
asti. Pertun päiville oli selkeästi tilausta, kos-
ka viime vuosi jäi välistä koronan takia. Ku-
ten puheessani totesin, tällaiset yhteisölli-
set kohtaamiset ovat meille kaikille 
hirvittävän tärkeitä. Kiitokset vielä kaikille 
osallistujille ja tapahtuman järjestelyissä 
mukana olleille. Erityiset onnittelut uudelle 
Pertulle Pauli Erkkilälle ja Kertulle Eeva Karille.

Minulla oli ilo vierailla Ypäjänkylän ky-
läyhdistyksen juhlassa. Kylien elin-

voiman salaisuus on aktiivisissa kyläläisissä, 
jotka haluavat rakentaa yhteistä hyvää. 
Vapaaehtoisten merkitys korostuu tapah-
tumien järjestämisessä ja uusien jäsenten 
mukaan houkuttelemisessa. Pilvenmäen 
Kuninkuusraveissa sama ilmiö oli havaitta-
vissa. Palkatun henkilöstön rinnalla työs-

kenteli iso joukko vapaaehtoisia, joille ra-
vien onnistuminen oli intohimo. Lopputulos 
puhui puolestaan.

Sivistystoimen sektorilla on tapahtunut 
paljon. Kunnassa on aloittanut uusia 

kasvoja nuorisotyön parissa. Mukava kun 
tulitte Ypäjälle. Lisäresurssin avulla huoleh-
ditaan lasten ja nuorten hyvinvoinnista. 
Nuorisotyöntekijät tavoittaa nuorisotila 
Haavin lisäksi myös nuorten suosimista so-
mekanavista, mikä osaltaan alentaa nuor-
ten kynnystä olla yhteydessä. Hyvät uutiset 
eivät kuitenkaan tähän lopu: esimerkiksi 
päiväkodin piha on uudistettu lasten iloksi 
ja yhtenäiskoulussa opettajanvirat on täy-
tetty. Näillä eväillä on hyvä jatkaa koulutie-
tä.

Lämmintä loppusyksyä toivotellen.

""
KKyylliieenn   eelliinnvvooiimmaann   

ssaallaaiissuuuuss   oonn   
aakkttii iivviissiissssaa   

kkyylläällääiissiissssää ,,   jjoottkkaa   
hhaalluuaavvaatt   

rraakkeennttaaaa   yyhhtteeiissttää   
hhyyvvääää..

Alkusyksyn tunnelmia
Tatu Ujula, kunnanjohtaja

Kulttuuri Puomin 
puheenjohtaja Pauliina 
Maunula kävi Lukkarin 
ryhmäkodissa 
ilahduttamassa Pertun 
Päivien kulttuuribingoon 
osallistuneita. Kulttuuri 
Puomi arpoi herkkukorin 
kaikkien bingolappunsa 
palauttaneiden kesken. 
Korin vastaanottivat Sami 
ja Markku 27.8.2022. 
KUVA: Katja Mäkinen

Aluehallituksen syyskausi käynnistyi 22. 
elokuuta. Ensimmäisen kokouksen asia‐
listalla oli vain Oma Hämeen vakuutuk‐
set.
Kanta‐Hämeen hyvinvoin alueen vakuu‐
tuksia on vali u hoitamaan kolme vakuu‐
tusyh ötä. Pohjola hoitaa 

hyvinvoin alueen työtapaturma‐ ja am‐
ma tau vakuutukset sekä vapaaehtoi‐
set henkilövakuutukset. If:in vastuulla 
ovat muut vapaaehtoiset vakuutukset ja 
LähiTapiolan vastuulla ovat Oma Hämeen 
liikenne‐ ja ajoneuvovakuutukset.
Aluehallitus valitsi yh öt maanantain ko‐

kouksessaan tarjouskilpailun perusteel‐
la. Kilpailutuksesta vastasi Novum Oy, 
jonka tehtäväksi on anne u Kanta‐Hä‐
meen hyvinvoin alueen vakuutusten 
hallinnoin .
Aluehallituksen 22.8.2022 kokouksessa 
ei ollut muita päätösesityksiä.

Aluehallitus päätti hyvinvointialueen vakuutuksista



TOIMINTAA SYYS‐LOKAKUUSSA

Tapahtuma Pvm Klo

Kultaisen iän kerho 8.9.2022 11.30‐14

Laulusiskot & Veisuuveljet 8.9.2022 18‐20

Veisuuveljet 9.9.2022 15.30‐17.30

Messu 11.9.2022 10

Ypäjänkylän diakoniapiiri 15.9.2022 12‐14

Laulusiskot 15.9.2022 18‐20

Veisuuveljet 16.9.2022 15.30‐17.30

Messu 18.9.2022 10

Siionin Kannel 20.9.2022 18‐20

Kultaisen iän kerho 22.9.2022 11.30‐14

Laulusiskot 22.9.2022 18‐20

Veisuuveljet 23.9.2022 15.30‐17.30

Messu 25.9.2022 10

Diakoniapiiri 28.9.2022 12‐14

Laulusiskot & Veisuuveljet 29.9.2022 18‐20

Kultaisen iän kerho 6.10.2022 11.30‐14

Laulusiskot 6.10.2022 18‐20

Viikoittain toistuvat tapahtumat:

Päiväkerho ti ja to 9‐11

Perhekerho ke 10‐12

Diakoniapäivystykset ke ja pe 14‐15

Nuortenilta ke 18‐20

Muskari pe 11‐11.30

Nuorisotyönohjaaja Elinaa voi käydä tiistaisin moikkaamassa Haavissa, vaikka Varkki‐kerhoa ei enää ole.

DIAKONIATYÖN
SYKSY

Kultaisen iän kerho torstaisin klo 11.30 alkaen:
11.9.2022
Ypäjänkylän diakoniapiiri torstaina 15.9.2022 
kello 12.00 seuraintalon takkatuvalla
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 torstaisin kello 9‐11.
Aloitamme kerhokauden 1.9.

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

Kyselyt ja ilmoi autumiset lastenohjaaja 
Katriina Laiholle katriina.laiho@evl.fi tai 
040‐5536362

Tervetuloa aloi amaan syyskau a!
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Sakastin ikkunasta

Tässä ja tänään
Kukka Salmiovirta, vs. kirkkoherra

Tämän Ypäjäläisen il‐
mestyessä  syksy  on 

jo todenteolla alkanut. Kou‐
lulaiset ja opiskelijat ahke‐
roivat poluillaan ja illat hä‐
märtyvät.  Satokauden 
tuotteita kerätään – toivotta‐
vasti  tyytyväisin  mielin. 
Vielä  tätä  kirjoittaessa  ei 
ruskan ihania värejä ole nä‐
kyvissä mutta kohta saam‐
me nauttia niidenkin loistos‐
ta.

Aamulla aikaisin, kun 
kuljen koirien kanssa 

metsässä, sydämeni täyttää 
kiitollisuus  monestakin 
asiasta. Siitä, että me kaikki 
saamme  asua  Suomessa: 
puhtaassa, kauniissa maassa. 
Siitä, että luonto tarjoaa pa‐
rastaan – mustikoita, puolu‐
koita,  sieniä,  kaikenlaisia 
yrttejä  ja  kasveja,  niin  sil‐
män kuin suun iloksi. Siitä, 
että ympärillämme on ihmi‐
siä. Ypäjällä  koko  kunnan 
verran  toisilleen  tuttua  vä‐
keä ja joka kylällä omia yh‐
teisöjä. Perheistämme. Siitä, 
että saamme elää tässä ja tä‐
nään.
Monesti meidän ihmisten 

kiitollisuudenaiheet hukku‐

vat murheiden alle. Tai  lo‐
puttoman  tulevaisuuden 
suunnittelun  karikoihin. 
Kuitenkin  haluaisin  jättää 
teille kaikille pohdittavaksi 
yhden tärkeän asian. Elämä 
on tässä ja tänään. Raama‐
tussa  Jeesus  kehotti  meitä 
luottamaan Jumalan huolen‐
pitoon ja neuvoi: ”Älkää siis 
huolehtiko huomispäivästä, 

se pitää kyllä itsestään huo‐
len. Kullekin päivälle riittä‐
vät sen omat murheet” Ajat‐
telen,  että  olisi  hienoa,  jos 
osaisimme keskittyä kuhun‐
kin päivään yksi kerrallaan, 
iloineen ja murheineen. Aa‐
muisin herätessä voi hiljaa 
huokaista pyynnön – Kulje 
kanssani!  Ja  kun  elämme 
tässä  ja  tänään,  alkaa  tar‐

peemmekin näyttää toisen‐
laisilta kuin mitä meille kau‐
pallisesti  uskotellaan. 
Tarpeisiin ja huoliin Raama‐
tusta  löytyy  meille  ohje: 
"Martta,  Martta,  sinä  huo‐
lehdit ja hätäilet niin monis‐
ta asioista. Vain yksi on tar‐
peen." Se mikä oli tarpeen, 
oli  vastaanottaa  Jumalan 
huolehtiminen, armo ja rak‐

kaus. Koska elämä on tässä 
ja tänään!

Oma polkuni kuljettaa 
minut nyt pois Ypä‐

jältä  ja haikein mielin  läh‐
den.  On  ollut  ihastuttava 
vuosi  tähän  saakka  ja olen 
täällä  saanut  tutustua  mitä 
hienoimpiin ja mukavimpiin 
ypäjäläisiin  –  kiitos  teille 

kanssani kuljetusta matkas‐
ta.  Erityiskiitos  Kuusjoen‐
kulmalaisille. Minua kuiten‐
kin  tarvitaan  nyt  ennen 
kaikkea kotona, koska elä‐
mä on tässä ja tänään. Jään 
kotiin sijaisäidiksi äitiä ki‐
peästi tarvitseville.

Ehkä vielä tapaamme. 
Laulun sanoin toivo‐

tan  teille  siunattua  loppu‐
vuotta ja KIITOS!

”Tulkoon tie sinua vas‐
taan, olkoon tuuli aina myö‐

täinen,
päivä poskillesi paistakoon, 
sade pelloillesi virratkoon.
Ja kunnes kohdataan, elä‐
mäsi jääköön käsiin Juma‐

lan.”

""
OOlliissii   hhiieennooaa,,   jjooss  oossaaiissiimmmmee  kkeesskkiittttyyää  
kkuuhhuunnkkiinn  ppääiivväääänn  yykkssii   kkeerrrraallllaaaann,,   ii llooiinneeeenn  
jjaa  mmuurrhheeiinneeeenn..

SEURA
KUNNASSA 

UUSIA 
KASVOJA
Tämän vuoden 

virkavapaalla olleen Ypäjän 
kirkkoherra Pen  Lehdon 
virkavapaa jatkuu vuoden 

loppuun saakka. 
Vuodenvaihteen jälkeen 
selvitellään tulevaisuuden 

pidempiä linjauksia.
1.9. alkaen kirkkoherran 

sijaisuu a tulee hoitamaan 
Kalle Leppälä, joka toimii 
tällä hetkellä Riihimäen 

seurakunnan 
seurakuntapastorina.
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Jokiläänin kansalaisopisto täyttää ensi vuonna 50 vuotta. Sen kun‐
niaksi alkava työvuosi pitää sisällään 
monenlaista  juhlateemaan  istuvaa 
kurssia. Tarjolla on muun muassa pari 
erilaista meikkikurssia, joita kurssitar‐
jonnassa ei ole aiemmin ollut, sekä pe‐
rinteisempiä kursseja, joissa inspiroi‐
dutaan juhlavuodesta.
–  Pyrimme  innostamaan  juhlan 

kautta  ja  teemme  käsilläkin  kaikkea 
juhlateemalla, tekstiilitöiden ohjaava 
opettaja Tiina Salmi kertoo.
Kansalaisopiston rehtori SiruLina 

Ollula kuvailee Ypäjällä järjestettäviä 
uutuuskursseja  mielenkiintoisiksi  ja 

vähän erilaisiksi.
– Meillä on tarjolla henkisen hyvin‐

voinnin  sarja,  jossa  haetaan  muun 
muassa hyvinvointia luonnosta ja maa‐
lauksen kautta voimaa väreistä. Kaikki 
sarjan kurssit ovat avoimia kaikille, eli 
ei tarvitse esimerkiksi olla kuvataide‐
taustaa.
Henkisen hyvinvoinnin sarjaan lu‐

keutuvat myös Arjen  psykologiaa  ja 
Palautumista ja syvärentoutusta ääni‐
maljojen kera kurssit. Kullekin kurs‐
sille ilmoittaudutaan erikseen.
Joulun  alla  opiston  juhlahumuun 

pääsee  osalliseksi  koko  kansa,  kun 
kansalaisopiston musiikin opiskelijat 

järjestävät kussakin omistajakunnassa 
kaikille avoimen joulukonsertin. Ypä‐
jällä joulukonsertti pidetään 4. joulu‐
kuuta.
Marrasjoulukuussa Ypäjän kirjas‐

tossa pidetään näyttely, jossa taito ja 
taideaineiden  opiskelijat  esittelevät 
osaamistaan.
– Nämä tapahtumat ovat sellaista ar‐

jen näkyvyyttä, jossa jokainen voi tulla 
nauttimaan kurssilaisten töistä, vaikka 
ei olisi itse kurssille osallistunut, Ollula 
näkee.
Lehden ilmestyessä osa kursseista 

on jo ehtinyt alkaa. Kursseille kannat‐
taa kuitenkin yhä ilmoittautua mukaan, 

Ypäjän uutuuskurssit:
Hyvinvointia luonnosta 10.–24.9.2022, Pertunkaaren 

piha
Meikkikurssi 1.–8.10.2022 Hevospitäjän yhtenäiskou‐

lu, Kartanon kieliluokka
Nuorten luova creative meikkikurssi 1.–8.10.2022 

Hevospitäjän yhtenäiskoulu, Kartanon kieliluokka
Väreistä voimaa 10.–31.10.2022, Veteraanitupa
Arjen  psykologiaa  –  Tunne  vahvuutesi  7.–

21.11.2022 Veteraanitupa
Palautumista ja syvärentoutusta äänimaljojen kera 

18.11.–16.12.2022 Ypäjänkylän seuraintalo
Jouluisia kransseja kankaasta 18.–19.11.2022 Vanha 

pappila
Nojatuolimatka Japaniin – Kotona Suomessa ja Ja‐

panissa 4.2.2023 Ypäjän kunnanvirasto
Japanilaisia makuja lautasella 11.2.2023 Hevospitä‐

jän yhtenäiskoulu, Kartanon kotitalousluokka
Äitienpäiväbrunssi 7.5.2023 Hevospitäjän yhtenäis‐

koulu, Kartanon kotitalousluokka
Kurssitarjonta  ja  ilmoittautuminen  löytyy  verkosta 

osoitteesta Opistopalvelut.fi/jokilaani

KKaannssaallaaiissooppiissttoossssaa juhlitaan koko vuosi
Katriina Reijonen

Jokiläänin kansalaisopiston rehtori SiruLina Ollula ja 
tekstiilitöiden ohjaava opettaja Tiina Salmi toivottavat 
uudet opiskelijat ja vanhat konkarit tervetulleiksi kurs
seille. Opetusta järjestetään muun muassa Vanhassa 
pappilassa, kouluilla, Veteraanituvalla ja Ypäjänkylän 
seuraintalolla. KUVAT: Katriina Reijonen
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Yhdistystoiminta
Eläkeliiton Ypäjän yhdistys
06.09   klo 15.00‐17.00 Käsityökerho

08.09 to Sokkoretki. Lähtö seurakuntakodilta klo 8.00, paluu n. 
18.00.

13.09   klo 11.30‐12.30 Hallituksen kokous

13.09    klo 13.00‐15.00 Kuukausitapaaminen. Vieraana Luus‐
tolii o

19.09 ma klo 10.00‐14.30 Kännykän käy ökoulutus (kovan ky‐
synnän vuoksi uusinta edellisestä). Ota eväät mukaan, yhdistys 
tarjoaa kahvit. Huom! ilmoi audu Sinikalle 0500 503640 mah‐
dollisimman pian, vielä muutama mahtuu mukaan.

20.09   klo 13.00‐15.00 Lukupiiri

23.09 pe klo 13.00‐15.00 Tarinatupa

01.10  la  Tea erimatka  Tampereen  Komediatea eriin.  Esitys: 
Kolmen kimppa, lähtö seurakuntakodilta klo 09.30. Hinta 50 e 
sisältää: matkat,  ruokailun  Ii alan  lasitehtaalla,  esityksen,  vä‐
liaikatarjoilun.  Takaisin  olemme n.  klo  18  aikoihin.  Tervetuloa 
kaikki ilmoi autuneet!

04.10   klo 15.00‐17.00 Käsityökerho

11.10   klo 11.30‐12.30 Hallituksen kokous

11.10   klo 13.00‐15.00 Kuukausitapaaminen

18.10   klo 13.00‐15.00 Lukupiiri

28.10   klo 13.00‐15.00 Tarinatupa

Keskustan Ypäjän kuntayhdistys ry.
Ylimääräinen kokous ke 14.9.2022 klo 18.00 Kartanon koululla, 
Varsanojan e  97,  Ypäjä.  Asiana  seurakuntavaaliehdokkaiden 
nimeäminen. Tervetuloa! Kuntayhdistys ry:n hallitus 

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

Kuusjoenkulman kyläyhdistys järjestää
Pe 30.9.  klo  19.00 Tuo ajain  tuvalla  venetsialaiset  (karaokea, 
purtavaa  pientä  korvausta  vastaan).  Tervetuloa  syksyiseen  il‐
taan kanssamme! 

Tulossa  la 29.10. Metsä Annan vetämä koko perheen  luonto‐
retki, siitä lisää seuraavassa lehdessä.

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!  Nälkäpäivänä  22.‐24.9. 
keräyslippaat  kaupoissa,  leipämyyn   Ypäjän  torilla  lauantaina 
24.9. kello 10 alkaen. Lisä etoja puh. 050 363 0508/Satu Lep‐
pälah  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.

Ypäjänkylän kyläyhdistys ry
Su  18.9.  Kyläehtoo:  Retki  Talastuvalle  ja  Äijälammelle  sienes‐
tyksen merkeissä,  samalla  päästään  näkemään  tuulimyllyt  lä‐
heltä.  Kokoontuminen  Seuraintalolla  klo  14,  omat  eväät 
mukaan.

Ypäjänkylän maa ja kotitalousnaiset
Sala kurssi  keskiviikkona  28.9.2022  klo  18  Ypäjänkylän  seu‐
raintalolla,  koulu ajana  Jenni  Kunnaala  (Etelä‐Suomen  maa‐ 
ja  ko talousnaisten  toiminnanjohtaja). Myös  Ypäjän  eteläiset 
maatalousnaiset  ovat  tervetulleet  kurssille.  Ilmoi autumiset 
Hanna Korpelalle teks vies nä tai soi amalla numeroon 0400 
783 925

Pursotuskurssin  (kakkukurssi)  päivämäärä on 16.11.2022,  tar‐
kemmat  edot seuraavassa Ypäjäläisessä.

Ypäjän Yllätys
Ajantasaiset  liikuntavuorot  löytyvät yhdistyksen verkkosivuilta 
www.ypajanyllatys.fi ja Facebookista.

vaikka kurssilla olisi täyttäkin. Se on 
henkilöstölle osoitus siitä, mitkä kurssit 
vetävät. Ypäjän kurssitarjonnasta eten‐
kin nahkatyöt ja taonta ovat houkutel‐
leet opiskelijoita myös naapuripaikka‐
kunnista.  Myös  lapsille  suunnatut 
sirkuskurssit ovat olleet suosittuja.
Kaiken kaikkiaan kurssitarjonta ei 

tunne kuntarajoja, vaan kursseille voi 
osallistua  rohkeasti  niin  Ypäjällä, 
Humppilassa kuin Jokioisillakin. Har‐
valle kurssille tarvitaan esitaitoja. Siksi 
Salmi ja Ollula haluavat kannustaa jo‐
kaista tutkimaan avoimin mielin kotei‐
hin  jaettua kurssiesitettä  tai verkosta 
löytyvää tarjontaa.

– Meillä on eri aikoihin sijoittuvia 
kursseja kuten esimerkiksi viikonlop‐
pukursseja, jotta mahdollisimman mo‐
ni pääsisi osallistumaan. Työssäkäynti 

on muuttunut, mutta harrastuksista 
saa edelleen hyvää vastapainoa ar‐
keen, Ollula painottaa.
Hän  myöntää,  että  koronan  jälki‐
mainingeissakin on arvoitus, miten 
ihmiset rohkaistuvat lähtemään kurs‐
seille. Toisaalta moni kaipaa jo takai‐
sin arkeen.
– Opiskelussa se ryhmä itsessään on 
tärkeä asia, Salmi uskoo.
Tekstiilityön  vastuuopettaja  vink‐
kaa,  että  opiston  kurssien  kautta 

paikkakunnalle muuttanut voi muodos‐
taa verkostoja ja tutustua muihin asuk‐
kaisiin helposti.

""
PPyyrriimmmmee  iinnnnoossttaammaaaann  jjuuhhllaann  
kkaauuttttaa  jjaa  tteeeemmmmee  kkäässiill llääkkiinn  
kkaaiikkkkeeaa  jjuuhhllaatteeeemmaallllaa..
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Ota Ypäjän 
nuorisotyö 
seurantaan 
somessa!

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

Hyvinvoin alue järjestää 1.1.2023 alkaen kaik‐
kien kantahämäläisten asukkaiden sosiaali‐ ja 
terveyspalvelut sekä pelastustoimen ja ensi‐
hoidon palvelut. Hyvinvoin alue muodostuu 
11 Kanta‐Hämeen kunnasta.
Hyvinvoin alueen vastuulle kuuluvia sosiaali‐
 ja terveyspalveluja ovat muun muassa:
• terveysasemien palvelut
• neuvolapalvelut, oppilas‐ ja opiskeluhuollon 
palvelut
• lapsiperheiden sosiaalipalvelut
• lastensuojelu
• sosiaalityö
• hammashoitoloiden palvelut
• ikääntyneiden ko hoito sekä asumispalvelut
• vammaispalvelut
• erikoissairaanhoidon palvelut

Uudistuksessa Kanta‐Hämeessä uuden yhtei‐
sen työnantajan palvelukseen siirtyy noin 
6 500 työntekijää. Tarvitsemansa toimi lat hy‐
vinvoin alue vuokraa kunnilta tai käy ää 
omistamiaan  loja. Palvelut, niistä kerä ävät 

asiakasmaksut ja muut palveluehdot yhtenäis‐
tetään. Kunnilta ja kuntayhtymiltä siirtyvät lu‐
kuisat sopimukset yhdenmukaistetaan 
vaihei ain ja  etojärjestelmiin tehdään tar‐
vi avat muutokset.

Jokaisella hyvinvoin alueella on aluevaltuus‐
to, joka vastaa hyvinvoin alueen toiminnasta 
ja taloudesta sekä käy ää hyvinvoin alueen 
ylintä päätösvaltaa. Aluevaltuuston on pi‐
de ävä huolta siitä, e ä asukkailla on moni‐
puolises  mahdollisuuksia osallistua ja 
vaiku aa hyvinvoin alueen toimintaan.

Hallinnollisen muutoksen lisäksi uudistetaan 
myös julkista sosiaali‐ ja terveydenhuoltoa se‐
kä pelastustoimen palveluita. Tavoite on, e ä 
jatkossa kaikki saavat laadukkaita sosiaali‐ ja 
terveyspalveluja yhdenvertaises  ja e ä hy‐
vinvoin ‐ ja terveyserot kaventuvat. Sosiaali‐ 
ja terveyspalveluissa otetaan käy öön parhaat 
ja tehokkaimmat toimintatavat. Tavoi eena 
on turvata amma taitoisen työvoiman saan‐
, parantaa turvallisuu a ja vastata yhteiskun‐

nallisten muutosten tuomiin haasteisiin.

Työeläkevakuuttajat ottavat syys‐
kuun aikana käyttöön uuden laskenta‐
palvelun, josta yrittäjä saa suosituksen 
YELtyötulostaan.  Laskentapalvelu 
käyttää suosituksen pohjana kyseisen 
yrittäjän toimialan työntekijöitä kos‐
kevaa palkkatietoa ja ottaa huomioon 
myös yritystoiminnan laajuuden.
Laskentapalvelulla korvataan Elä‐

keturvakeskuksen ylläpitämät työtulo
oppaat, joiden pohjalta eri alojen yrit‐
täjien työtuloja on aiemmin arvioitu. 
Samalla palvelu laajentaa työtulooh‐
jeistusta niille toimialoille, joille ei ole 
ollut omaa ohjeistusta.
Laskentapalvelu antaa työtulosuo‐

situksen yrittäjän oman liikevaihdon 
sekä toimialan palkka ja liikevaihto‐
tietojen perusteella. Suosituksessa on 
30 prosentin liikkumatila, sillä laskuri 
ottaa huomioon yrittäjäkohtaiset erot. 
Jos työtulosuosituksen liikkumavara 
ei vastaa yrittäjän työpanosta, myös 
liikkumavarasta voidaan poiketa.
Eläketurvakeskus muistuttaa, että 

uusi laskentapalvelu on vain apuväli‐
ne työpanoksen arvon arviointiin, sillä 
työtulon vahvistaminen on aina työ‐
eläkevakuuttajan vastuulla. Vakuutus‐
yhtiö  ottaa  työtuloa  vahvistaessaan 
huomioon myös muut saatavilla olevat 
yrittäjän työpanoksen määrää, yrittäjä‐

toiminnan laajuutta, yrittäjän ammat‐
titaitoa ja työpanoksen arvoa kuvaavat 
tiedot.
Laskentapalvelun toimivuutta ko‐

keillaan  aluksi  aloittaviin  yrittäjiin, 
joita on viime vuosina ollut keskimää‐
rin noin 20 000. Palvelua on tarkoitus 
kehittää kokemusten ja YELlakiesi‐
tystä koskevien päätösten perusteella. 
Palvelusta voi olla apua myöhemmin 
myös  työtulon  tarkistustilanteisiin. 
Tuoreen lakiesityksen mukaan yrittä‐
jien  työtulot  tarkistettaisiin  kolmen 
vuoden  välein.  Uudistetun  yrittäjän 
eläkelain on tarkoitus tulla voimaan 
vuoden 2023 alusta.

KantaHämeen hyvinvointialue

Uusi palvelu antaa suosituksen YELtyötulosta 
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Ypäjän Kotiseutuyhdistys julkisti 
vuoden 2022 Ypäjän Kertun ja 

Pertun Pertun Päivien avajaisten yhtey‐
dessä. Kerttu on Eeva Kari ja Perttu 
on Pauli Erkkilä.
Eeva Kari on syntynyt Ypäjän Keto‐

kylän Kolkalla, ollut Ypäjän ulkopuo‐
lella opiskelemassa ja työssä. Hän on 
palannut Ypäjälle 2007.
Eeva Kari on suorittanut ravintola

alan tutkintoja HaagaInstituutissa ja 
pedagogiset opinnot Jyväskylän am‐
matillisessa opettajakorkeakoulussa se‐
kä oppilaanohjaustutkinnon Hämeen‐
linnan opettajakorkeakoulussa. Eeva 
on toiminut Porin Hotelli ja ravintola‐
koulun johtajana ja opettajana sekä Po‐
rin Palveluopistossa lehtorina ja vara‐
rehtorina.  Hän  on  toiminut  myös 
tapakasvattajana ja viiniasiantuntijana 

järjestämällä luentoja.
Palattuaan Ypäjälle hän on toiminut 

Lionstoiminnassa noin 10 vuotta ja ol‐
lut perustamassa Ypäjän Värikkäät tai‐
deryhmää. Ypäjän Kotiseutuyhdistyk‐
sen hallituksessa hän on ollut mukana 
noin 15 vuotta aktiivisena jäsenenä.
Eeva totesi puheessaan, että hänen 

juurensa ja henkinen kotinsa on Ypä‐
jällä, suku on asunut täällä 1500luvul‐
ta lähtien. Hän toivoo Kotiseutuyhdis‐
tyksen toimintaan uusia jäseniä.
Pauli Erkkilä on syntynyt Ypäjällä ja 

tehnyt työuransa Ypäjällä ja lähialueel‐
la. Pauli lähti 16vuotiaana isänsä op‐
piin mylläriksi. Kiertävänä myllärinä 
hän aloitti vuonna 1964 ja toiminta jat‐
kui vuoteen 2005. Toimialueena ulottui 
Ypäjän ohella Huittisiin ja Tammelaan 
saakka.  Ura alkoi traktorilla ja sen jäl‐

keen kuormaautoilla.
Pärehöylä oli valmistunut 1938  ja 

Pauli  aloitti  1954  tekemään  päreitä. 
Pauli entisöi pärehöylän 1983. Ypäjän 
Kotiseutumuseon rakennusten katot on 
uusittu  3  kertaa,  Levomäen  torpan, 
ison riihen ja tuulimyllyn katot viimek‐
si viime ja tänä vuonna. Torpan päreet 
ovat  haapaa,  joka  voidaan  tervata, 
muut rakennukset on katettu kuusipä‐
reellä. Pauli on myös valanut myllyn 
kiviä eri myllyille.
Pauli Erkkilä on kiertänyt eri puolil‐

la esittelemässä päreiden tekoa ja nyt 
kesällä  2022  hän  myi  pärehöylänsä 
pois, mutta käy edelleen tekemässä pä‐
reitä eri tapahtumissa.
Ypäjä Kotiseutuyhdistys onnittelee 

Kerttua ja Perttua!

Kerttu ja Perttu 2022

Olemme saaneet nauttia kauniista 
kesästä.  Maailman  murheet 

ovat olleet mieltä painamassa, mutta 
maamme  on  edelleen  hieno  paikka 
elää. Ypäjällä on  luonto  lähellä, siitä 
löytyy vetovoimaa uusillekin asukkail‐
le.
Odotan omalla pihalla keväisin pi‐

hakasvien heräämistä. Pioniihmisenä 
odotan lumen sulettua niiden versojen 
ilmestymistä tuomaan viestiä luonnon 
heräämisestä. Sitten, kun kaikki on täy‐
dessä kukassa, haluan kuvaamalla saa‐
da katseltavaa talveksi. Viime talvi oli 
haasteellinen,  varsinkin  luumupuita 
kuivui tosi paljon. Tänä kesänä vadel‐
mat ja mustikat antoivat huippusadon. 
Viime  vuonna  keräsin  yli  100  litraa 
herkkutatteja. Tänä vuonna olen löytä‐

nyt yhden. Sienien kuivaaminen on hy‐
vä keino siirtää satoa tuleville vuosille. 
Mehuja ja hilloja löytyy taas kotoa pit‐
käksi aikaa. Päärynöistäkin tulee hyvä 
sato. Parasta olisi nauttia päärynät tuo‐
reeltaan. Päärynähillon ja mehun teko 
ei ole meillä saanut suosiota.

Kaunis  kesä  toi  uimapaikoille 
porukkaa.  Ypäjäläisten  kesä‐

paikka Caissaniemi sai runsaan kävijä‐
määrän. Syksyn tullessa kunnan talou‐
sarvioon  pitää  lisätä  paikan 
fiksaukseen määrärahaa. Välillä vähän 
ihmetyttää puheet, kuinka kesäpaikan 
tulisi toimia rahasampona. Samalla pe‐
riaatteella ulkoilukohteetkin pitäisi ra‐
hoittaa niiden käyttäjillä. Caissaniemi 
on kuntalaisten peruspalvelua edistä‐

mässä meidän hyvinvointiamme. Mo‐
nesti ne ovat kesäpaikan käytöstä eni‐
ten  huolissaan,  jotka  eivät  ole  siellä 
koskaan  käyneet. Aikanaan  teimme 
hienot kaupat, joista olemme saaneet 
nauttia. Paikka on ollut avoinna kunta‐
laisille koko ajan. Etäisyyteenkin pitää 
suhtautua realistisesti. Välillä ihmisillä 
on malttia  ajaa  jopa  Lappiin  saakka 
luonnosta nauttimaan.
Vuodenajat on loppujen lopuksi hie‐

no asia. Kevät talven jälkeen luo taas 
näkymän uuden syntymiseen. Vähän 
olen  katsellut  jo  mahdollisia  joulu‐
kuusiakin metsiköstä. Pidetään yhdessä 
Ypäjän puolia ja tehdään kunnastamme 
vieläkin parempi vuodenajoista riippu‐
matta.

Loppukesän mietteitä
Markku Leppälahti
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Tunnelmia Pertun Päiviltä 19.—21. 
elokuuta 2022
Kuvat ja tekstit: Katriina Reijonen

Kunnanjohtaja Tatu Ujula totesi Ypäjän olevan vehreä, 
turvallinen ja perheystävällinen kunta. Vaikka kunta 
tunnetaan parhaiten hevosista, Ypäjä on paljon 
muutakin. Kunnasta löytyy paljon puuhaa vapaaaikaan 
unohtamatta Pertun Päivien kaltaisia tapahtumia, jotka 
kokoavat ihmiset yhteen vuodesta toiseen.

Vilja Jonkka, 8, heitti Ypäjän nuvan toimintapisteellä 
tikkaa. Nuvan Aura Löfstedt laski pisteitä.

Taikuri Timo Tiikkainen hämmästytti tempuillaan sekä 
lapsia että varttuneempia. Lavalle hänen apurikseen 
kiipesi Nessa. Nessan avulla Timotaikuri muun muassa 
hävitti ison arpakuution hattuunsa.

Pertun Päivien torille kokoonnuttiin tekemään ostoksia, 
kuuntelemaan puheita ja nauttimaan musiikista. 
Kuvassa Kuudesti syntynyt niminen orkesteri, jossa 
lauloi kunnassa nuorisoohjaajana työskennellyt 
Joonas Halminen. Kuudesti syntyneen lisäksi 
tapahtumassa esiintyivät Lehmus, Matti Kukkarossa 
Pänd ja J & J.
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Ypäjän Yllätys järjesti salsaa koko viikonlopun tarpei
siin. Lauantaina pyörähdeltiin Ratsuriihen viereisellä 
nurmialueella. Opettajana toimi Matias Löyttyniemi. Ku
vassa Emmi Andersson ja Lari Nieminen. Ypäjän Yllätys 
järjestää tanssitunteja alkaneen lukuvuoden ajan myös 
Pertunkaaressa.

Milla, 6, ja Mikael, 1, hyppivät pomppulinnassa. Milla 
osasi tehdä voltin ja muita temppuja. Mikael harjoittelee 
vasta perusliikkeitä. Seurakuntakodin pihalla lapsia 
ilahduttaneen pomppulinnan tarjosi MLL Ypäjän 
yhdistys.

Pertun Päivien lavaohjelman juonsivat loimaalaiset 
Mekku Mutala ja Sanna Lehti. Naiskaksikko esitti myös 
omaa musiikkiaan. Mutala ja Lehti muodostavat 
Lehmusnimisen duon, joka kuvailee musiikkityylikseen 
popiskelmän.

Illan hämärtyessä torin lavan ottivat haltuun Jesse Villa 
ja Jaakko Loukkola. Jokioislaistaustainen J & J sai 
yleisön laulamaan ja tanssimaan mukana. Etenkin illan 
päättänyt biisi "Köyhä laulaa" sai juhlakansan 
kokoontumaan lavan tuntumaan.

Nella ja Milla Niemi ottivat toisistaan mittaa 
sumopuvuissa. Pitkän linjan nuorisovaltuustolainen 
Milla Niemi kertoi sumopainin olleen suosittu aiemmin, 
kun sitä on Pertun Päivillä tarjottu. Siksi nuva päätti 
ottaa ohjelmanumeron neljän vuoden tauon jälkeen 
mukaan. Painijoita riitti etenkin alkuiltapäivästä todella 
paljon.
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Muolaan Pitäjäjuhlat pidettiin 24.7.2022 Ypäjällä 9. 
kerran. Juhla oli viikkoa normaalia aikaisemmin 

Forssan Kuninkuusravien takia.  Juhlapaikkana oli Hevospi‐
täjän yhtenäiskoulun Kartanon yksikkö eli Kartanon koulu. 
Juhlan piti olla jo 2020 mutta Korona esti kahtena vuotena 
järjestämisen. Koululle saapui väkeä tuvan täydeltä eli noin 
250 ihmistä eri suunnilta, ilmakin oli suotuisa.
Ehtoollisjumalanpalveluksessa saarnasi vs. kirkkoherra 

KukkaMaaria Salmiovirta todeten myös hänellä olevan kar‐
jalaiset juuret molempien isovanhempien kautta.
Kirkonmenojen jälkeen laskettiin seppeleet sankarihau‐

dalle ja Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkille.
Koululla oli mahdollisuus nauttia maittavaa lihakeittoa 

ennen juhlan alkua. Uutuutena juhlassa kiinnitettiin vieraille 
rintaan laput, joissa oli henkilön nimi ja Muolaan kylä, mistä 
juuret olivat. Näin oli helpompi löytää saman kylän ihmisiä. 

Dir. mus. Tapio Laurila esitti musiikkia ja säesti yhteis‐
laulut. Markku Paija ja Eija Järvinen toivottivat vieraat ter‐
vetulleiksi juhlaan Ypäjän Karjalaisseuran ja Muolaalaisten 
Seuran edustajina. Elli Lukander esitti koskettavia lauluja, 
muun muassa Evakon laulun. Matti Alanko esitti kunnan ter‐
vehdyksen.
Lauri Rämö esitteli Muolaalaisten Seuran uuden kirjan 

”Meill enne Muolaas”. Kirjaan on koottu Muolaan kaikkien 
kylien kuvaukset, kartat, talon paikat numeroituina ja vuo‐
den 1939 tiedoilla isäntäparit. Kirjasta saa hyvän kokonais‐
kuvan eri kylien sijainnista ja asukkaista. Lauri Rämö ja 
Leena Korppoo jakoivat paikalla olleille kirjan tekoon osal‐
listuneille tekijäkappaleet kirjasta ja väliajalla kirjan myynti 
oli vilkasta, ensimmäinen noin 350 kappaleen painos loppui 
neljässä päivässä, nyt on uusi painos saatu. 
Juhlapuheen piti FM, suomentaja Päivi Paloposki, juhla‐

puhe  on  luettavissa  Muolaalaisten  Seuran  kotisivuilla 
www.muolaa.fi. 
Seurakunnan  tervehdyksen  ja  loppuhartauden piti vs. 

kirkkoherra KukkaMaaria Salmiovirta ja Jokioisten Karja‐
laisseuran puheenjohtaja Päivi Paija toivotti väen tervetul‐
leeksi Jokioisille heinäkuun lopussa 2023. Tilaisuuden juon‐
tajana toimi Jouni Paloposki.
Ypäjän Karjalaisseura ja Muolaalaisten seura on saanut 

kiitosta hyvin järjestetystä ja mielenkiintoisesta juhlasta. Pi‐
dennetty väliaika oli vieraiden mieleen, silloin oli aikaa ju‐
tella tuttujen kanssa parin vuoden tauon jälkeen.
Ypäjän Karjalaisseura kiittää kaikkia talkoolaisia työpa‐

noksestaan onnistuneen juhlan aikaan saamiseksi ja erityis‐
kiitos muonitushenkilöille hyvin sujuneen ruokailun ja kah‐
vituksen järjestämisestä.

Muolaan Pitäjä‐ 
juhlat 2022
Pekka Moisander

Kirkonmenojen jälkeen laskettiin seppeleet 
sankarihaudalle ja Karjalaan jääneiden muistomerkille. 
KUVAT: Markku J. Honka

Hevospitäjän yhtenäiskoulun Kartanon yksikköön 
saapui väkeä tuvan täydeltä, noin 250 ihmistä eri 
suunnilta.

Muolaan Pitäjäjuhlat pidettiin 24. heinäkuuta. Takana oli 
kaksi välivuotta.
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