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Vapaana 180m2 toimitila 

Ypäjän keskustassa

Lepolantie 2.

Sopii liike laksi tai 

toimisto laksi.

0443434838/Liljeström

sunmarianne@luukku.com

KUIVAA KOIVUKLAPIA

ko in toimite una.

Tiedustelut Pasi Uusitalo 

puh. 040 709 2482 tai 

pasi.uusitalo@pp.inet.fi.

Kenkien liukuesteiden hankinta 
kunnan 70 vuotta täyttäneille 
asukkaille
Ypäjän kunta on pää änyt liukuesteiden hankintasopimuksen 

jatkamisesta Ypäjän apteekin kanssa.

Ypäjän kunnan 70 vuo a täy äneet asukkaat voivat 

henkilöllisyytensä todiste uaan noutaa kenkien liukuesteen 

Ypäjän apteekista.

Ypäjän kunta
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YPÄJÄN
KIRJASTO

Hossin e 2, 32100 Ypäjä

Puh. 044‐4352006

ypajan.kirjasto@ypaja.fi

www.ypaja.fi 

www.lounakirjastot.fi

Kurkista kirjaston arkeen 

myös Facebookissa ja Ins‐

tagramissa @ypajankirjasto

AUKIOLOAJAT 
1.9.2019  31.5.2020

Ma klo 13‐19

Ti klo 13‐19

Ke klo 13‐16

To klo 13–19

Pe klo 10–16

LIIKUNTAVÄLINEITÄ 
KIRJASTOSTA

Kahvakuulia,  kävelysauvoja, 

lumikenkiä,  selä miä,  fit‐

ness‐säkkejä ym.  laina avis‐

sa kirjastossa!

Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän 
seurakunnan julkaisema 

tiedotuslehti Ypäjän 
kunnan asukkaille.

48. 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. 050 447 7739

Ypäjän seurakunta

Papalin e 1 B 13

32100 Ypäjä

puh. (02) 767 3108

ypaja.srk@evl.fi

Kirkkoherran virasto 

avoinna

ma, ke, to klo 9.00‐12.00

 ja pe sulje u

Diakoniatoimisto avoinna

ke klo 10‐11.30, to klo 15‐16.00

puh. 040 553 6362

ILMOITUSHINNAT

Yhdistyksen ilmoitukset ‐30%

Etu ja takasivu

0,75 €/pmm + alv

Muu osa lehteä

0,50 €/pmm + alv

ILMOITUSTEN JÄTTÖPÄIVÄ

Seuraava Ypäjäläinen ilmestyy 

12.2.2020. Lehteen tarkoite u 

aineisto on lähete ävä 

sähköpos tse osoi eeseen 

ypajalainen@ypaja.fi viimeistään 

maanantaina 3.2.2020 klo 15.

Uusi vuosi alkaa kuntamme kannalta 
sikäli myönteisesti, että toimiamme 

ja taloutemme pitoa ohjaamaan saatiin laa‐
dittua ja hyväksyttyä tasapainoinen ja realis‐
tinen talousarvio. Tästä vielä kiitos kunnan 
johtoryhmälle ja muihin tehtäviin siirtyneel‐
le kunnanjohtajallemme.
Vuoden alun tärkein tehtävä päättäjillä on 

valita kunnallemme uusi kunnanjohtaja. Ha‐
ku tehtävään päättyi viime vuoden lopussa, 
ja valintaprosessi on nyt aloitettu. Tavoittee‐
na on tehdä valinta siten, että kunnassamme 
on  uusi  johtaja  jo  vuoden  ensimmäisten 
kuukausien kuluessa.
Yhtenä  myönteisenä  uutisena  saimme 

kuulla viime vuoden lopussa mahdollisuu‐
desta saada valtion kohdennettua rahoitusta 
itsepalvelukirjaston  kehittämiseen.  Näin 
saamme parannettua tämän kuntalaisille tär‐
keän palvelun saavutettavuutta.
Toinen positiivinen uutinen koskee Ypä‐

jän väestökehitystä: asukasmäärämme viime 
vuoden lopussa oli säilynyt muuttumattoma‐
na verrattuna vuoden takaiseen. Onnistuim‐
me  siis  pitämään  kuntamme  edelleen 
kiinnostavana ja vetovoimaisena asuinpaik‐
kana.
Maakuntamme kohdalla asiat eivät tällä 

hetkellä näytä kaikilta osiltaan olevan aivan 
yhtä hyvällä mallilla. Uuden tutkimuksen 
mukaan KantaHämeessä syntyy vähemmän 
lisäarvoa kuin muualla Suomessa, eli tuo‐
tannollista toimintaa on vähän.
Toisaalta on nähty, että isotkaan tehdasin‐

vestoinnit eivät ole saaneet alueita tai kau‐
punkeja nousuun, kuten on laita esimerkiksi 
Äänekosken ja Uudenkaupungin kohdalla. 
Mutta näyttää siltä, että elinkeinopolitiikka 
KantaHämeessä ei ole onnistunut tavoittei‐
den mukaisesti. Maakuntaan ja seudulle tar‐
vittaisiin  enemmän  palveluelinkeinoja  ja 
työpaikkoja.
Näin vuoden alussa kuntamme tulevai‐

suus näyttää siis melko hyvältä  muutaman 
vuoden päästäkin. Tärkeätä on huolehtia ta‐
loutemme tasapainosta eli siitä, että kulum‐
me vastaavat saamiamme tuloja. Vain siten 
voimme taata ja tuottaa tasokkaita palveluita 
kuntalaisille. Meidän kuntapäättäjien on ym‐
märrettävä kokonaisuuksia sekä kunnan ja 
kuntalaisten  kokonaisetu  eli  se,  mikä  on 
kuntalaisille tärkeintä, eikä ajettava yksit‐
täisten ryhmien etuja.
Toivotan kaikille ypäjäläisille ja kunnan 

työntekijöille hyvää ja menestyksellistä al‐
kanutta vuotta!

Tasapainoisella taloudella 
takaamme palvelut
Markku Saastamoinen, kunnanhallituksen puheenjohtaja

Kirjasto klo 10‐16 (Hossin e 2), Päiväko  klo 10‐16 
(Per ulan e 24), Kunnantalo klo 9‐15 (Per ulan e 
20), Seurakuntako  klo 9‐12 (Per ulan e 8), Va‐
paa‐aikatoimisto klo 9‐14 (Varsanojan e 97)

Kuntaan on sijoite u viisi logolla varuste ua paik‐
kaa, joihin lapset ja nuoret ovat tervetulleita hake‐

maan apua tai kysymään neuvoa niiden 
aukioloaikoina. YPÄFEMMASSA voi esimerkiksi la‐
data puhelinta, käydä vessassa, juoda ve ä, pitää 
sade a tai pyytää aikuiselta apua mihin tahansa 
pulmaan. YPÄFEMMAN paikoissa autetaan ja tar‐

vi aessa ohjataan eteenpäin.

YPÄFEMMA toimipisteet kutsuvat 

vierailulle Ystävänpäivänä 14.2.2020. 
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Sakastin ikkunasta nähtynä

Eteenpäin päästään
Vesa Parikka, kirkkoherra
Taakse jäänyt vuosi oli kirkkoherran virassa raskas. Työn‐

tekijävaihtuvuus on suurta ja säästää pitää. Yhtälö on vaikea 
mutta antaa myös jonkin mahdollisuuden, vaikka uuden ke‐
hittelyyn ei paljon jää tilaa. Jotain pitää jättää pois. 
Viraston ja seurakuntakodin väliä kulkiessani olen ottanut 

tavaksi mennä sankarihautausmaan kautta ja yleensä aske‐
leita hidastaen. Sillä paikalla nuorten kaatuneiden ikää kat‐
sellessa voi todeta, että tämän päivän vaikeudet ovat pienet 
siihen nähden, mitä heillä oli. Riippuu siis siitä, mihin asioi‐
ta vertaa. Heidän kauttaan mahdoton tuli mahdolliseksi ja se 
jatkuu edelleen, joten eteenpäin päästään.

Palvelukeskuksen asukkaat ja henkilökunta 
kiittävät kaikkia joulukeräykseen 
osallistuneita!

Ypäjän seurakunta liittyi Tampereen aluekeskusrekiste‐
riin vuoden alusta 

Tampereella sijaitsevassa aluekeskusrekisterissä hoidetaan kaikkien siihen kuuluvien seurakuntien kirkonkirjojen pito 
keskitetysti. Kirkonkirjojen pitoon sisältyy muun muassa virkatodistusten ja sukuselvitysten laatiminen, avioliiton es‐

teiden tutkinta sekä kasteiden, avioliittojen, kirkosta eroamisten ja kirkkoon liittymisten rekisteröiminen. 
Seurakuntalaisten asioiminen kasvokkain on edelleen mahdollista tutussa kirkkoherranvirastossa, eli asioiden hoitaminen 

ei edellytä Tampereelle lähtemistä.
Yhteen sukuselvitykseen voidaan merkitä vainajan muutot kaikkien niiden seurakuntien osalta, jotka kuuluvat aluekes‐

kusrekisteriin. (Ypäjän naapureista tähän kuuluvat Humppila ja Tammela). Tämä säästää omaisten aikaa ja kustannuksia, 
kun sukuselvitystä ei tarvitse pyytää jokaisesta seurakunnasta erikseen.
Ypäjän kirkkoherranvirasto on avoinna ainakin vielä kevään aikana ma, ke ja to klo 912.
Virkatodistuksen ja sukuselvityksen perunkirjoitusta varten voi tilata Tampereen aluekeskusrekisteristä, puh. 03 2190 700 

arkisin klo 9–15. Nämä voi tilata myös sähköisellä lomakkeella Tampereenseurakunnat.fi sivustolta, Palvelujalinkin takaa.
Avioliiton esteiden tutkintaan liittyvät kysymykset Tampereen aluekeskusrekisteriin puh. 03 2190 222 arkisin kello 9–15.

Seurakunnan väkiluku 
oli  1897,  missä  vä‐

hennystä vuoden takaiseen 
on 25. Kastettuja on 9, mikä 
on alin vuosiin. Kuolleita on 
21. Hautauksia Ypäjällä on 
huomattavasti  enemmän, 
koska  sukuhautoihin  tuo‐
daan  haudattaviksi  myös 
muualla  kirjoilla  olevia  ja 
kirkkoon  kuulumattomia. 
Kirkkoon liittyneitä on 4 ja 
kirkosta eronneita 23. Muut‐
tovoittoa on 6 henkilön ver‐
ran.
Jumalanpalveluksissa, 

joita on ollut 58, on kävijöi‐
tä ollut yhteensä 2449. Vuo‐
den  viimeiset  kirkot  eivät 
ehtineet  tähän  lukuun mu‐
kaan. Keskimäärin kävijöitä 
on ollut 42, mikä on muuta‐
ma enemmän kuin aiemmin. 
Näihin kävijöihin lasketaan 
vain sanakirkkoihin ja mes‐
suun osallistuneet mutta ei 
esim.  konsertteihin  ja  eri 
kirkollisiin  toimituksiin 
osallistuneita. 
Kirkkoonkuulumispro‐

sentti  Ypäjän  osalta  on 
81,54.  Se  on  viidenneksi 
suurin  koko  Tampereen 

hiippakunnassa.  Edellä  on 
muita LounaisHämeen seu‐
rakuntia, joista kärkeä pitää 
Tammela (83,77%). Seuraa‐
vina  ennen  Ypäjää  ovat 
Humppila, Jokioinen ja So‐
mero. Toisin  sanoen  täällä 
kohtaa hiippakuntaa kuulu‐
taan  kirkkoon  enemmän 
kuin  muualla.  Tampereen 
seurakuntayhtymässä  tuo 
prosentti  on  62,31.  Koko 
maassa juuri alle 70%.
Tilastojen prosentit kerto‐

vat  jotain  vuoden  kulusta 
mutta  ne  eivät  tässä  kerro 
siitä,  mitä  tapahtuu  lapsi‐
työssä, koulutyössä, nuori‐
sotyössä, rippikoulutyössä, 
diakoniatyössä, lähetystyös‐
sä, musiikkityössä,  sielun‐
hoitotyössä, kotikäynneissä, 
virastotyössä, hautausmaa‐
työntekijöiden  kautta,  kir‐
kollisissa  toimituksissa, 
retkillä,  kinkereillä,  eri  ta‐
pahtumissa jne sekä monien 
vapaaehtoisten kautta.
Vuoden 2019 tilastot Ypä‐

jän seurakunnan osalta ovat 
joulukuulta, eivät siis aivan 
vuoden vaihteesta.

Tilastoja vuodelta 2019
Vesa Parikka, kirkkoherra

TULEVAT KESÄLEIRIT 2020:
vko 23 Seurakunta (1.‐3. lk)

vko 24 Vapaa‐aikatoimi (alakoulu)

vko 25 Seurakunta & vapaa‐aikatoimi (4.‐6. lk)

Hinta: 25 €/leiri, sis. lounaat ja retketHU
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TOIMINTAA TAMMI‐HELMIKUUSSA

KE 15.1. KLO 12. Diakoniapiiri Ypäjänkylän seuraintalon takkatuvalla

KE 15.1. KLO 13. Palvelukeskuksen hartaudet

KE 15.1. KLO 18. Sanan ja rukouksen ilta Tero ja Minna Salon luona (Kurjentie 16 b 5)

TO 16.1. KLO 18. Laulusiskot srk‐kodilla

SU 19.1. KLO 10. Messu. Rippikoulu alkaa kirkossa jatkuen srk‐kodilla klo 10‐14.

TO 23.1. KLO 11. Kultaisen iän kerho srk‐kodilla

SU 26.1. KLO 10. Messu sekä kirkonkylän kinkerit sakastissa kirkon jälkeen

TO 30.1. KLO 18. Laulusiskot

PE 31.1. KLO 15.30 Veisuuveljet

SU 2.2. KLO 10. Kynttilänpäivän lastenkirkko, YV‐keräys alkaa

TO 6.2. KLO 18.30 Kuutamohartaus Huldan mökillä, Suorannantie

PE 7.2. KLO 15.30 Veisuuveljet

SU 9.2. KLO 10. Messu 

SU 9.2. KLO 13. Palikkalan kinkerit Päivi Pietiäisen luona, Palikkalantie 123 

KE 12.2. KLO 12. Diakoniapiiri Ypäjänkylässä 

TO 13.2. KLO 18. Laulusiskot 

PE 14.2. KLO 15.30 Veisuuveljet

PE 14.2. KLO 18. Siionin Kannel‐lauluilta

SU 16.2. KLO 10. Sanakirkko "parven alla"

Virkeät 70‐vuotiaat
Vesa Parikka

70vuotissynttärit pidettiin marraskuussa ensin kirkossa ja sitten seurakuntakodissa. Jo kirkossa puhetta piisasi, 
sillä jotkut tapasivat toisensa pitkästä aikaa. Kuulumisia ja 
kerrottavaa riitti. Diakoni Katriina Laiho oli koonnut asioita, 
joita syntymävuonna (1949) oli tapahtunut. Lapsuus oli so‐
tien jälkeen ollut vaatimatonta, lapsia paljon, koulut täynnä 
mutta eteenpäin katsottiin toiveikkaasti. 
Näin lyhyesti näistä synttäreistä. Jatkoa tulee, sillä monen 

muun seurakunnan tavoin tänä vuonna Ypäjällä siirrytään 
yhteissyntymäpäiviin myös 75 ja 80 vuotta täyttävien kans‐
sa. Kenties keväällä on yhdet ja syksyllä toiset. Mutta jos 75 
tai 80 vuotta täyttävä haluat, että pappi, diakoni tai kanttori 
käy luonasi merkkipäivän aikaan, niin ota yhteyttä. 

Diakoni Katriina Laiho, 
nuorisoohjaaja Elina De 
Jong ja toimistosihteeri 
Jenna Meriruoho siunattiin 
tehtäviinsä Ypäjän kirkossa 
sunnuntaina 5. tammikuuta.
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Opintoretki
Rengon sahalle
Aino Siren, Ronja Palovaara, Emilia Reiman ja 
Konsta Sivula (8. lk)
Me Hevospitäjän yhtenäiskoulun kahdeksannen luokan 

oppilaat vierailimme Rengon sahalla 14.11.2019. Aamulla 
ensimmäisen oppitunnin jälkeen bussimme starttasi kohti 
Hämeenlinnaa. Perille päästyämme suuntasimme toimistoti‐
laan, jossa meille kerrottiin turvallisuusohjeet.
Porukkamme jaettiin kahteen ryhmään. Kumpikin ryhmä 

kävi vuorollaan kierroksella Rengon sahan alueella. Meille 
esiteltiin paikkoja, sekä sahan toimintaa ja työntekijöiden 
toimenkuvaa.
Toisen ryhmän kiertäessä sahalla, toiselle ryhmälle ker‐

rottiin suomalaisten metsien tärkeydestä ja metsätaloudesta. 
Tämän jälkeen vaihdoimme ryhmät toisin päin.
Reissu oli mielestämme hyvin mielenkiintoinen ja opetta‐

vainen. Parasta retkellä luokkamme mielestä oli sahakierros, 

jonka aikana pääsimme näkemään ja kuulemaan paljon uutta 
linjastojen toiminnasta. Sahalla turvallisuus oli ensisijaista, 
joten saimme asian mukaiset turvavarusteet ja meistä pidet‐
tiin hyvää huolta ammattilaisten toimesta. Sahan henkilö‐
kunta oli ystävällistä ja otti meidät hyvin vastaan. Retken 
päätteeksi saimme pienet pussukat, joissa oli sisällä näytteitä 
sahan tuotteista.
Haluamme suuresti kiittää retkemme mahdollistanutta Jo‐

kioistenYpäjän 4Hyhdistystä. Toivottavasti pääsemme vie‐
lä joskus toistekin retkeilemään opintomielessä!

1/2020

Palvelukeskuksen asukkaat ja henkilökunta
kiittävät Ypäjänkylän maa ja
kotitalousnaisia joulupaketeista!

Vierailijoita Rengon sahalla.

Ypäjäläisestä kuntalaisaloite
Kuntalaisaloite.fi ‐palvelussa  on julkaistu 14.11.2019 aloite 
Ypäjäläinen‐lehden ilmestymiskerroista ja koosta.

Kunnanhallitus merkitsi 26.11.2019 kokouksessaan aloit‐
teen tiedoksi ja päätti siirtää asian Ypäjäläinen‐lehden toi‐
mitusneuvoston valmisteltavaksi.

Toimitusneuvosto kokoontuu seuraavan kerran maalis‐
kuussa. Toimitusneuvostoon kuuluvat kunnanhallituksen 
puheenjohtaja Markku Saastamoinen ja kirkkoherra Vesa 
Parikka sekä Markku Leppälahti, Susanna Romu ja Pirkko 
Herd.

Kuntalaki  takaa  kuntalaisille  oikeuden  tehdä  kunnalle 
aloite  sen  toimintaa  koskevissa  asioissa.  Aloitteen 
tekijälle  ilmoitetaan  aloitteen  johdosta  suoritetut 
toimenpiteet. Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi 
prosenttia  kunnan  asukkaista,  asia  on  otettava 
käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille 
tulosta.
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Koulun syyslukukau‐
den päättävää joulu‐

juhlaa  eli  kuusijuhlaa 
kutsuttiin ennen joululeikik‐
si.  Juhlaa  vietettiin  illalla, 
mutta sotaaikana se siirret‐
tiin aamuun. 
Vieraina  oli  oppilaiden 

vanhempia,  sisaruksia  ja 
muita sukulaisia. Sekä kou‐
lulaiset  että  vieraat  olivat 
pukeutuneet pyhävaatteisiin. 
Tytöt saivat tavallisesti uu‐
den kokohameen joululeik‐
kiin  ja  kevätjuhlaan,  ellei 
edellisvuotinen  mahtunut 
enää päälle  eikä ollut van‐
hemmalta sisarelta perittyä.
Luokan  edessä  seisoi 

kuusi, jonka oksilla tuikki‐
vat  kynttilät.  Yläkoulussa 
pojat  olivat  hakeneet  sen 
metsästä yhdessä opettajan 
kanssa. Oli juhlavaa ja tun‐
nelmallista.
Ala ja yläkoulussa juhlaa 

vietettiin aika lailla samalla 
tavalla. Opettaja luki joulue‐
vankeliumin, oli  kuvaelma 
seimineen,  lauluesityksiä, 
näytelmä ja joskus piirileik‐
ki, yhdessä laulettiin Enkeli 
taivaan.
Leakin  muistaa  Katin‐

hännän alakoulun joulujuh‐

lassa  olleensa  mukana 
tonttuleikissä, jossa tanssit‐
tiin  piirissä. Marjatta  esitti 
aseman  alakoulun  näytel‐
mässä  vanhaa  naista,  joka 
valitti, että ”polveni on niin 
leininlyömät”, ja tuumii nyt 
sen olleen ennuste. Vuonna 
1936 Hilkan ollessa yläkou‐
lun ensimmäisellä  luokalla 
alaluokkalaiset pääsivät sa‐
maan  näytelmään  yläluok‐
kalaisten  kanssa:  he  saivat 
esittää  tonttuja,  koska  näi‐
den piti olla pieniä. 
Yläkoulun joululeikki pi‐

dettiin yläluokassa. Haapa‐
koskella  oli  tapana  viedä 
johtokunnan jäsenet välillä 
kahville omalle puolelleen. 
Koululaiset menivät siksi ai‐
kaa alaluokkaan leikkimään 
oppimiaan laululeikkejä, joi‐
ta olivat esimerkiksi Tonttu
ukko ja Rati riti rallaa.
Vanhemmat seurustelivat 

väliajalla keskenään, jotkut 
saattoivat katsella ovensuus‐
sa lasten leikkejä. Johtokun‐
nan  jäsenten  palattua 
kahvilta juhla jatkui.

Kerran Lealle kävi esityk‐
sessä kömmähdys. ”Katso, 
kynttilä loistaa”, lausui kuo‐
ro, ja Lean olisi pitänyt juuri 

silloin  olla  edessä  palavan 
kynttilän  kanssa.  Hän  oli 
kuitenkin jäänyt viereiseen 
veistoluokkaan, koska ei ol‐
lut löytänyt tulitikkuja, joilla 
sytyttää  kynttilä. Hän  näki 
ne vasta kun esitys oli ohi. 
Leaa tietysti harmitti, mutta 
yleisö tuskin huomasi puut‐
tuvaa kynttilää.
1970luvulla  yhteen 

kuusijuhlaan  Nikin  vaimo 
Ritva harjoitutti yläluokkien 
oppilailla Nissepolkan  oi‐
keine polkanaskelineen. Se 
vasta  oli  vauhdikasta  me‐
noa.  
Veistoluokassa,  joka 

myöhemmin palveli tavalli‐
sena luokkana, pukeuduttiin 
esiintymisasuihin ja muilla 
tavoin valmistauduttiin esi‐
tyksiin.  Sieltä lavalle kuljet‐
tiin  komeron  kautta. 
Vuosikymmenten  mittaan 

sadat oppilaat ovat odotel‐
leet  siellä  jännittyneinä 
omaa  esiintymisvuoro‐
aan.      
Joulupukillakin oli tapana 

vierailla  juhlassa  ja  jakaa 
oppilaille paperipussit, jois‐
sa oli yleensä omena, kara‐
melli ja piparkakku, joskus 
piparkakun tilalla joulupul‐
la. Tämäkin tapa on kestänyt 
vuosikymmenet,  kuten  se‐
kin, että oppilaat jakavat toi‐
silleen pieniä joulukortteja. 
Nikin  opettajaaikana 

koulun joulujuhlassa pistäy‐
tyi  vuosikymmenet  sama 
pukki. ”Ei se mikään joulu‐
pukki ole, Lammelan Hannu 
se on”, isommat pojat olivat 
joskus tietävinään.
Juhlan päätteeksi jaettiin 

todistukset. Alkoi  joululo‐
ma,  jolta  palattiin  koulun‐
penkille loppiaisen jälkeen.

KOULUMUISTOJA YPÄJÄNKYLÄSTÄ

Joulujuhla eli joululeikki
Muistelijat: Hilkka Mäkilä, Anja Rantanen, Marjatta Kyläsorri, Lea 
Reunanen, AinoMaija Kantee, Pirkko Lipponen ja Tiina Niinimaa 
sekä Hannu Lammela, Pentti Marjamäki, Urho Puukka, Eljas Kantee 
ja Leena Paloposki.

Joulujuhla 
vuonna 1973. 
Meneillään 
on mahdolli
sesti tekstis
sä mainittu 
Nissepolkka.

AinoMaija Kantee, Marjatta Kyläsorri, 
Anja Rantanen, Tiina Niinimaa, Hilkka 

Mäkilä ja Lea Reunanen toivoisivat 
Ypäjäläisen ilmestyvän useammin, jot
ta perinnepiiriläisten ei tarvitsisi suit
sia muisteloitaan tilan rajallisuuden 

vuoksi.

Eloa Ypäjänkylässä on perinnepiirin 
kovakantinen teos, jonka 500 

kappaleen painoserä myytiin nopeasti 
loppuun.
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Hevosurheiluun liittyvä seuratoiminta
alkoi Ypäjällä vilkkaana he  sotavuosien jälkeen. O eita Ypäjän Hevosystäväinseuran alkuvuosien kokouspöytäkirjoista:

1/2020

28.3.1945 Val on Hevossii olassa Ypä‐
jällä pide in kokous, joka tuli merki ä‐
väs  vaiku amaan paikkakunnan 
elämään monen vuosikymmenen ajan. 
Kokouksen puheenjohtajaksi vali in 
Sii olan johtaja Osmo Aalto ja sihteerik‐
si agronomi Mikko Hallan e. Aalto avasi 
kokouksen selostaen peruste avan yh‐
distyksen tarkoitusta ja toimintamahdol‐
lisuuksia paikkakunnalla.
Yhdistyksen ensimmäiseen johtokuntaan 
vali in kuusi vakinaista ja kaksi varajä‐
sentä. Vakinaisiksi vali in Osmo Aalto 
sekä maanviljelijät Juho Kyläsorri Ypäjän‐
kylästä, Sulo Markkula Levän kylästä, 
Paavo Äijälä Palikkan kylästä, Bror Collin 
Mannisten kylästä ja Juha Paloniemi Ypä‐
jänkylästä. Varajäseniksi vali in maanvil‐
jelijät Mauno Hokka Varsanojan kylästä 
ja Mar  Saarikoski Ypäjänkylästä.
10.2.1946 Hevosystäväinseuran ensim‐
mäiset ravikilpailut järjeste in Loimijoen 
jäällä Hevossii olan kohdalla. Saman 
päivän iltana pide in ”hevosmiesten il‐
tamat” Pertun Pir llä klo 20, ja ravien 
palkinnot jae in iltamissa.
Samana vuonna järjeste in lisäksi kah‐
det kilpa‐ajot maan ellä: 24.3. ja 24.6. 
Ypäjänkylässä, Laurilan kohdalla. Iltamia 
ja tanssiaisia järjeste in kesäkuussa kah‐

det Ypäjänkylässä Pispan makasiinissa ja 
heinäkuussa Pertun Pir llä.
Vuonna 1947 helmikuussa pide in ravi‐
 ja laukkakilpailut. Laukkasarjaan osallis‐
tui Puolustusvoimien Huoltokoulu I:ltä 10 
ratsukkoa. Elokuussa järjestetyissä ravi‐
kilpailuissa oli myös naisten sarja. Palkin‐
tojen jako ja iltamat pide in 
Kankaanpään makasiinissa.
1940‐luvun iltamissa tanssi in Sakari 
Pihlajan, Juho Kyläsorrin ja Heikki Saari‐
kosken tahdissa.
Vuoden 1948 kokouksessa mm. keskus‐
tel in kilpa‐ajoradan rakentamisesta tal‐
koovoimilla sen jälkeen, kun 
Pellonraivaus Oy:n tankit ovat radan 
pohjan tasoi aneet. Talkoita pääte in 
järjestää maatalouden työköyhempinä 
aikoina.
Vuoden 1950 vuosikokouksessa johto‐
kunnalle anne in tehtäväksi osakemer‐
kintä rakenne avaan Maamiesseuran 
taloon (eli Ypäjänkylän Seurojentaloon).
Vuoden 1952 kokous pide inkin Seuro‐
jentalossa. Silloin Hevosystäväinseuralle 
vali in ensimmäinen huvitoimikunta.
Hevosystäväinseura järjes  Seurojenta‐
lolla huvi laisuuksia yhteistyössä Sii o‐
lanmäen väen kanssa monena vuonna. 

Esimerkiksi keväällä 1967 Hevostalous‐
koulun oppilaiden esi ämässä ohjelmis‐
tossa Jorma Oikarinen lausui 
hevosrunon, Urpo Nummi esi  ”Rotes‐
laulun” sekä Sanni Huusko ja Lassi Här‐
könen näytelmän ”Kosioretki”. Lisäksi 
Hevostalouskoulun pojat antoivat Man‐
nekiiniesityksen, ja lauluyhtye Sönköt 
esi  kansanlauluja. Pää eeksi oli tans‐
sia Aarne Heikkilän säestyksellä.
Hevosystäväinseura osallistui talkoilla 
Sii olanmäen raviradan rakentamiseen. 
Ensimmäiset ravit uudella radalla järjes‐
te in helmikuussa 1957.
Paikallinen ratsastusseura Ypäjän Ratsas‐
tajat peruste in vuonna 1947 yhteis‐
työssä Ratsukoulun kanssa. Ratsukoulun 
silloinen päällikkö, majuri Lars Rönnqvist 
toimi perustamisen puuhamiehenä.
Kun Ratsukoulu vuonna 1955 siirtyi Nii‐
nisaloon, ratsastusurheilu hiljeni paikka‐
kunnalla joksikin aikaa, kunnes vuonna 
1964 Ypäjän Hevosystäväinseuran yhtey‐
teen peruste in Ratsastuskerho.
Vuonna 1973 Ypäjän Ratsastajat perus‐
te in uudelleen itsenäisenä seurana. 
Yhteistyö paikallisten seurojen ja Sii o‐
lanmäen laitosten kesken mahdollis  
monipuolisen hevosurheiluharrastuksen 
jatkumisen kuntalaisille.

”Kauanko arvelet  haas‐
tattelun  suunnilleen  kestä‐
vän?”
”3045 minuuttia.”
”Ok. Vaikka kyllä naisilla 

juttua piisaa...”

Ypäjänkylän  Perinne‐
piirin kirjuri ja kool‐

le  kutsujanakin  toiminut 
Tiina Niinimaa tuntee nai‐
sensa.

Hilkka  Mäkilältä,  Lea 
Reunaselta, Marjatta Ky‐
läsorrilta, Anja Rantaselta 
ja AinoMaija Kanteelta ei 
juttu tyrehdy, eikä muistel‐
tava  lopu. He  tietävät,  että 
maailmassa  on  sellaisia 
”jollet muista, katso kirjas‐
ta”  ihmisiä,  mutta  nämä 
naiset eivät tuijota kirjoitet‐
tuun historiaan, vaan kirjoit‐
tavat sitä itse.
– Tämä on hyvää demen‐

tian  hoitoa  ja muistin  pin‐
nistelyä, Kyläsorri kuvailee.
– Me olemme siinä iässä, 

että  muistamme  enemmän 
vanhaa, Reunanen tuumaa.

Ypäjänkylän Perinnepiiri 
on  kokoontunut  vuodesta 
1997  lähtien. Aluksi  piirin 
toiminta oli Jokiläänin kan‐
salaisopiston alaista, sittem‐
min  piiri  on  toiminut 
itsenäisesti.
Tiina Niinimaa oli muka‐

na  piirin  käynnistämisvai‐
heessa  ja  on  jatkanut 
kirjurina näihin päiviin asti. 
Vuosien harjaannus ilmenee 
tyyneytenä puhetulvan kes‐
kellä. Niinimaa kirjaa ylös, 
väärinymmärryksiä  korja‐
taan porukalla.
–  Kerran  kysyin,  minkä 

takia separaattorin päällä oli 
sulkia. Nämä korjasivat, että 
”ei, kun sulkija!”, Niinimaa 
naurahtaa.
Eloa Ypäjänkylässä kirja 

(2007) on Ypäjänkylän pe‐
rinnepiirin  tunnetuin  voi‐
mannäyte.  Kattavan  kirjan 
kokoamiseen meni kymme‐
nen  vuotta.  Tämän  lisäksi 
piiri on koonnut näyttelyitä, 
käynyt joulumuoreina nuuti‐
pukkeilemassa ja opettanut 

vanhoja leikkejä kotiseutu‐
museolla. 
Viime aikoina perinnepii‐

ri on muistellut koulumaail‐
maa.  Syy  koulumuistojen, 
joita  Ypäjäläisessäkin  on 
saatu lukea, keräämiseen oli 
kylän  viimeisen  opinahjon 
sulkeminen.  Ypäjänkylän 
koulu lakkautettiin keväällä 
2019.
Selvittämättömiä mystee‐

reitäkin löytyy. Haastattelun 
aikana pientä kissanhännän‐
vetoa saadaan aikaan aina‐
kin  yhdestä  peltoaukeasta 
sekä television paikasta. To‐
sin taitavat olla vähän sellai‐
sia vitsejä, joita tunnelman 
keventämiseksi heitetään il‐
moille.
–  Ypäjänkyläläisillä  on 

samanlainen  luonne.  Ym‐
märretään  leikkiä yhtä pit‐
källe ja ollaan tosissaan yhtä 
pitkälle, Mäkilä luonnehtii.
Viisikko  kokee  perinne‐

piirin olevan heille kuin oma 
perhe. Siinä missä sukulaiset 
ovat kyllästyneitä vanhojen 

asioiden  vatvomiseen,  pe‐
rinnepiirissä  menneitä  saa 
penkoa mielin määrin –  ja 
mikä parasta, yhdessä mui‐
den kanssa.
Rivit  tosin  ovat  harven‐

neet.  Naiset  laskeskelevat, 
että peräti puolet kirjaa työs‐
täneestä  poppoosta  on  jo 
päättänyt maallisen vaelluk‐
sensa. Kun ihminen kuolee, 
hän vie valtavan paljon hil‐
jaista tietoa mukanaan. Siksi 
perinnepiiri kannustaa asioi‐
den ylös kirjaamiseen. Tä‐
mäkin  päivän  on  joskus 
historiaa.
Perinnepiiriin pääsee mu‐

kaan esimerkiksi ottamalla 
yhteyttä Tiina Niinimaahan. 
Piirillä  ei  ole  säännönmu‐
kaisia  kokoontumispäiviä, 
mutta kellonaika on jämpti.
– Se on 12.13.  Joku  sa‐

noi, että kokoonnutaan kello 
12 tai 13 ja siitä se tuli, nai‐
set perustelevat.

Perinnepiiri penkoo, kunnes yhteisymmärrys löytyy
Katriina Reijonen
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Näin  vuoden  kierron 
kääntyessä  kohti 

päätöstä on luontevaa koota 
ajatuksia ja tehdä yhteenve‐
toja kuluneesta. Tehdä taval‐
laan inventaario toiminnasta 
ja saavutuksista  sekä mate‐
riaalisesta  että  henkisestä 
omaisuudesta,  pääomasta.   
Kiistämätön  lähtökohta  on 
itsenäinen, oma kotimaam‐
me.
Entä mitä meillä on täällä 

Ypäjällä,  pienessä  mutta 
kuitenkin monella tapaa eri‐
tyisessä  kotikunnassa?  – 
Tehdäänpä  katsaus Ypäjän 
pääomaan:
Vaikka taloudellisesti ajat 

ovat ankarammat, väkiluku 
alhaisempi  ja  kuntalaisten 
keskiikä  korkeampi  kuin 
menneinä  vuosina,  ei  pidä 
liikaa lamaantua näistä tun‐
nusluvuista. Ypäjältä löytyy 
paljon myönteisiä asioita – 
ne ovat ehkä vain niin lähel‐
lä  ja  itsestään  selviä,  ettei 
äkkiä  tule  niiden  arvoa  ja 
merkitystä  huomanneeksi‐
kaan. On paljon aitoa ja al‐
kuperäistä  ympäristöä, 
luontoa,  maaseutua  –  eri‐
tyispiirteenä  hevostalous  – 
ja  myös  merkittävää  kan‐
sainvälistä toimintaa, huoli‐
matta  siitä  että  sijoitumme 
tänne Euroopan äärilaidalle. 
Meillä on vahvoja perinteitä 
ja perintönä toimintamalleja, 
jotka eivät ole välittömästi 
riippuvaisia talouden tilan‐
teesta.
Lähihistoriasta löytyy ko‐

viakin  aikoja,  koko kansa‐
kunnan  voimaa mitanneita 
tapahtumia  ja  ajanjaksoja. 
Myös Ypäjällä koettiin vah‐

vasti  yhteisön  voima  isän‐
maan  ja  kansakunnan 
kohtalonhetkinä, kun maam‐
me  karjalaisväestö  joutui 
siirtymään  alkuperäiseltä 
kotiseudultaan  tänne  län‐
teen.  Yhteisöllisyys  oli  se 
voima, jolla jaksettiin viedä 
uudenlaista arkea eteenpäin. 
Ja pian muotoutui itäisen ja 
läntisen väestön ja kulttuurin 
yhteisestä arjesta uudenlai‐
nen,  monella  tapaa  henki‐
sesti  entistä  rikkaampi 
yhteisö. Tänä päivänä erityi‐
nen  arvovaranto  Ypäjällä 
onkin ihmiset ja aktiivinen 
yhteinen toiminta.
Yhdistystoiminta on Ypä‐

jällä  ollut  aina  vilkasta, 
taannoisina vuosikymmeni‐
nä  varmasti  osin  nykyistä 
vahvempaakin,  mutta  elää 
edelleen ja osoittaa nyt jopa 
kasvun merkkejä. Äkkiä ar‐
vioiden kulttuurin, urheilun 
ja erilaisten yhteiskunnallis‐
ten  teemojen ympärille  ra‐
kentuneita  seuroja  ja 
yhdistyksiä  sekä  valtakun‐
nallisten ja kansainvälisten 
organisaatioiden alaosastoja 
on täällä ainakin 20 eikä tai‐
da siihen jäädäkään. Jokai‐
selle  runsaalle  2  000 
ypäjäläiselle  siis  varmasti 
löytyy oma paikkansa yhtei‐
sen toiminnan piiristä.

Ypäjän kansallisesti ja 
kansainvälisesti tun‐

nettu erityispiirre on valtion 
hevoslaitosten sijoittuminen 
pitäjäämme 1930luvulta al‐
kaen. Jo laitosten alkuajoista 
kutsumanimellään tunnettu 
Siittolanmäki, Kartanonky‐
län  kartanotila,  Siittolatila, 
on ollut maantieteellisestikin 
keskeinen mäki kunnan kes‐
kustan alueella. Mutta se on 
myös  ollut  keskuspaikka 
kuntalaisten  yhteiselle  toi‐
minnalle, luonnollisesti he‐
vostalouden  mutta  myös 
muun  kulttuurin  ja  harras‐
tuksen alalla.
Jo  ennen  valtion  hevos‐

laitosten perustamista Karta‐
nonkylän  tila kuului osana 

Jokioisten  kartanoiden  yh‐
teyteen.  Jokioisten  karta‐
noista  muodostettu  Jockis 
Ab –osakeyhtiö oli vaihtu‐
vien kauppojen myötä pää‐
tynyt  Suomen  suurimman 
maanomistajan, maanvilje‐
lysneuvos Alfred Kordelinin 
omistukseen.  Kordelinin 
vuoden  1917  marraskuun 
traagisen surman jälkeen Jo‐
kioisten  kartanot,  Ypäjän 
Kartanonkylän  kartanotila 
mukaan  lukien  siirtyivät 
Kordelinin suvulta Suomen 
valtiolle vuonna 1918. Tämä 
myös  osaltaan  vaikutti  sii‐
hen, että Ypäjästä tuli nuo‐
ren  itsenäisen  maamme 
Valtiollisten hevoslaitosten 
paikka.
Kordelinin nimi on esillä 

edelleen  tänä päivänä, kun 
puhutaan Ypäjästä ja hevo‐
sista.  Viimeisin  yhteys  on 
suomenhevosen  historiaa 
selvittelevä hanke, joka par‐
haillaan  on  käynnissä,  ja 
jossa sekä Siittolanmäen lai‐
tokset  että  ypäjäläiset  har‐
rastajat hevosystäväinseuran 
nimissä ovat aktiivisesti mu‐
kana.  Hanketta  rahoittaa 
Kordelinin säätiö.

SEUROJEN  JA  LAI‐
TOSTEN YHTEISTYÖTÄ
Kulttuuri  monissa  muo‐

doissaan näyttää olleen  ta‐
kavuosina,  ja  on  edelleen, 
ypäjäläisten  toimijoiden 
vahvuusaluetta.  Kulttuuri 
laajasti käsitettynä sulkee si‐
säänsä suuren kirjon harras‐
tuksia  ja yhdistää  seurojen 
toimintaa yli rajojen. Mainio 
esimerkki tästä on hevosur‐
heilun  sekä  musiikin  ja 
muun  esittävän  kulttuurin 
tiivis yhteistyö  taannoisina 
vuosikymmeninä.  Toisen 
maailmansodan  jälkeisten 
vuosien  aktiivinen  kasvu‐
henki  ja  yhteistyö  näkyi 
paikkakunnan sosiaalisessa 
elämässä. Huomattavaa on 
myös, että karjalaisväestön 
saapuminen  seudulle  toi 
merkittävän ja tasokkaan li‐
sän ypäjäläiseen kulttuuri ja 

hevostalouselämään.

KORDELIN  YHDIS‐
TÄÄ KOKO SEUTUA
Ypäjän  Hevosystäväin‐

seura  toimii  tänä  päivänä 
aktiivisesti.  Johtokunnassa 
on edustus    sekä Siittolan‐
mäeltä että ympäri kuntaa. 
Raviurheilun ja hevoskasva‐
tuksen ohessa seura on teh‐
nyt uuden ”aluevaltauksen” 
tutkimukseen Helsingin yli‐
opiston  johtamassa  Suo‐
menhevosen 
varhaisvaiheiden  selvitys‐
hankkeessa.
Ypäjällä on valtava koti‐

maisen hevosrotumme tieto‐
keskittymä – perustettiinhan 
Valtion  hevossiittola  aika‐
naan suomenhevosen jalos‐
tuksen  keskukseksi.  Tämä 
Kordelinin  säätiön  apura‐
hoittama tutkimus etsii tie‐
toa  valtakunnallisesti,  ja 
Ypäjä on myös yksi kohteis‐
ta – mutta ei suinkaan pel‐
kästään  Siittolanmäki. 
Monet  Ypäjän  Hevosystä‐
väinseuran  historiasta  tun‐
netut  nimet  ovat  olleet 
aikanaan myös huipputason 
hevoskasvattajia ja urheili‐
joita käytännössä.

SÄÄTIÖN  AVUSTA‐
MAA TUTKIMUSTA
Alfred Kordelinin säätiö 

oli alun perin nimeltään Alf‐
red  Kordelinin  Yleinen 
Edistys ja Sivistysrahasto. 
Kordelin itse arvosti koulut‐
tautumista  ja  sivistystä   
vaikka ei ollutkaan käynyt 
kouluja, vaan oli raumalai‐
sen  merimiehen  lahjakas 
poika, joka loi itselleen suu‐
romaisuuden tyhjästä.
”Kordelinin hanke”, ku‐

ten tätä suomenhevosen his‐
toriaprojektia  kutsutaan, 
nostaa esiin uudella tavalla 
seutujen  ja  paikkakuntien 
häviämässä  olevaa  tietoa 
paitsi hevosista myös niihin 
sitoutuneista  ihmisistä  ja 
kulttuurista.
Hankkeessa  tutkitaan 

”historiallisten bioaineisto‐
jen avulla tapahtumia ja syi‐
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tä, jotka johtivat kansallisen 
hevosrodun  eli  suomenhe‐
vosen  syntyyn”.  Paitsi  itse 
hevosrotu on erityisen mie‐
lenkiinnon  kohteena  myös 
biologinen kulttuuriperintö, 
eli  kotieläinten  ja  ihmisen 
viljelemien  kasvien  geeni‐
perimä, josta saadaan ainut‐
laatuista  tietoa  ihmisen  ja 
ympäristön suhteesta ja yh‐
teisestä kehityksestä.
Kordelinin  hanke  alkoi 

käytännössä tämän vuoden 
keväällä ja jatkuu nykyisellä 
suunnitelmalla vuoden 2021 
kevääseen. Paitsi geneettisiä 
tuloksia  suomenhevosten 
taustoista  on  hankkeessa 
tarkoitus  tuottaa myös  jul‐
kaisu, joka valottaa yhteis‐
kunnan  ja  kulttuurin  sekä 
oman hevosrotumme kehi‐
tyspolkua  työnimikkeellä 
"Suomenhevosen Suomi".
Jatkoa hankkeelle on to‐

dennäköisesti myös tiedos‐
sa: tähtäimessä on yhteistyö 
vastaavien  kansainvälisten 
tutkimusprojektien kanssa.
Hanke sai julkisuutta val‐

takunnan mediassa loppuke‐
sästä,  kun  tutkijaryhmä 
avasi kahden hevosen hau‐

dan Korialla, Kouvolan ku‐
peessa.  Hevoshautoja  on 
ryhmän toimesta kartoitettu 
ympäri maan.
Allekirjoittanut on saanut 

olla  mukana  tässä  mielen‐
kiintoisessa projektissa sen 
alusta asti, kuten myös muu‐
tamat muut Hevosystäväin‐
seuran  aktiiviset  edustajat, 
mm. Helena ja Håkan Jans‐
son  –  joille  kuuluukin  kii‐
tokset  kaikenlaisesta 
monipuolisesta asiantuntija
avusta seuran  toimissa yli‐
päätään.
Yksi  tutkimushankkeen 

hautaavauksista  tehtiin  jo 
viime vuoden puolella, Pöy‐
tyällä, ypäjäläisen yrityksen 
MSkaivuun  hoitaessa  ko‐
neellisen kaivaustyön.
Täällä Ypäjällä hevosten 

hautoja  on  luonnollisesti 
paljon – kuitenkin hevosyk‐
silöittäin tunnettuja hautoja 
melko vähän. Yksi mielen‐
kiintoinen  kohde,  Laurilan 
tila  (joissain  julkaisuissa 
Uusilaurila),  sijaitsee Ypä‐
jänkylällä. Tila oli aikanaan 
seuran aktiivitoimijoiden Ju‐
ho ja Martta Kyläsorrin koti 
ja sekä hevosystäväinseuran 

toiminnan että muunkin mo‐
nipuolisen  kulttuuriharras‐
tuksen keskus.
Sekä  tilan  isäntä  että 

emäntä olivat innokkaita he‐
voskasvattajia ja raviurheili‐
joita. Heidän  omistamansa 
ori Huijari oli valtakunnan 
kärkihevosia:  sijoittui  toi‐
seksi Kuninkuuskilpailussa 
vuonna 1932. Hieno ja su‐
vultaan arvokas ori on hau‐
dattu  tilan  maille  ja 
täydentää Kordelinin tutki‐
muksessa erinomaisesti val‐
takunnallista  hevosten 
”hautakarttaa”.
Laurilan  tilan  nykyisen 

emännän Marjatta Kyläsor‐
rin sekä muiden kylän asian‐
tuntijoiden  ystävällisellä 
avustuksella  –  erityisesti 
mainittakoon Hilkka Mäki‐
lä,  Simo  Saarikoski,  Eeva 
Levomäki ja Virve Saarikos‐
ki – on vietetty mielenkiin‐
toisia  juttuhetkiä  ja  päästy 
tutustumaan kuviin ja muu‐
hun materiaaliin 1920luvul‐
ta  saakka.  Kiitokset  heille 
tähänastisesta!
Kiitoksia  jo  tässä  vai‐

heessa  tutkimusta voisi  ja‐
kaa  myös  monille  muille 
ypäjäläisille:  mm.  Pekka 
Moisander  karjalaisia su‐
kujuuria  kun  edustaa    on 
hankkinut  tietoa  Ypäjään 
liittyvistä Karjalan hevosista 
ja hevosmiehistä. 
   

KANSAINVÄLINEN 
YPÄJÄ
Ypäjä on myös kansain‐

välinen toimija – ja ehkä jo‐
pa enemmän kuin moni muu 

pieni kunta. Euroopan ”he‐
vostalouspiireissä”  nimi 
Ypäjä tunnetaan, ja se edus‐
taa koko suomalaista hevo‐
salaa.  Ypäjälle  keskittyy 
suomalaisen hevosalan kou‐
lutusta, tutkimusta ja kilpai‐
lutoimintaa.  Ypäjä  on  siis 
Euroopan tasolla brändi, vä‐
hän  kuin  tunnettu  tuote‐
merkki,  joka  mielletään 
laadukkaaksi. Hyvä brändi 
antaa lisäarvoa ja vahvistaa 
siihen liittyvien henkilöiden 
ja yritysten identiteettiä. Hy‐
vä brändi luo ja lisää positii‐
visia  mielikuvia  ja 
käsityksiä eli rakentaa edel‐
leen hyvää imagoa ja mai‐
netta.  –  Näitä  tekijöitä 
tarvitaan kunnan kehittämi‐
sessä ylipäätään.
Yhteistyö on avaintekijä 

sekä  paikallisten  että  kan‐
sainvälisten  toimijoiden 
kesken.  Ypäjän  ystävyys‐
kaupunki Babolna Unkaris‐
sa on hyvä kontakti. Siellä 
sijaitsee myös yksi Euroo‐
pan  vanhoista  arvokkaista 
valtiollisista hevossiittolois‐
ta sekä alan oppilaitos. He‐
vosopistolla  vierailikin 
menneenä  keväänä  kym‐
menkunta  babolnalaista 
opiskelijaa  opettajineen 
kuukauden opiskelujaksolla 
Erasmusrahoitteisen  pro‐
jektin puitteissa. Babolna on 
myös  kulttuurikaupunki: 
musiikin  ja  kansantanssin 
harrastus on siellä vahvaa, ja 
esiintyvät ryhmät kiertävät 
myös ulkomailla. Babolnan 
tanssiryhmä esiintyi edellis‐
kesänä myös täällä Ypäjällä, 

"Kordelinin avustamassa 
tutkimuksessa pyritään 
kartoittamaan tietoa 
bionäytteistä, joita ovat 
muun muassa hevosten 
haudat sekä yksityisten ja 
museoiden bioaineistot 
eli tallessa säilyneet 
hevosten jouhet, taljat tai 
luut ja niihin liittyvä muis
titieto."

Erkki Rautiainen ja AroValo. KUVA: Rautiaisen 
kotialbumi
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Eläkeliiton Ypäjän yhdistys
14.1. klo 11.00 Hallituksen järjestäytymiskokous, Veteraanitu‐
pa

14.1. klo 13.00 Kuukausitapaaminen vieraana liikunnanohjaa‐
ja Mari Krapi

21.1. klo 13.00 Lukupiiri, vetäjänä Satu Leppälah . Veteraani‐
tupa. Kevään  teema: Ohuet klassikot,  kirja  jonka  luet päiväs‐
sä. Tammikuussa ko maisia.

24.1. klo 13.00 Tarinatupa, vetäjänä Lauri Heikkilä. Veteraani‐
tupa.

11.2. klo 11.30 Hallituksen kokous, Veteraanitupa.

11.2. klo 13.00 Kuukausitapaaminen, Veteraanitupa. Saamme 
kuulla myös Ypäjän kunnan kuulumisia.

14.2. klo 13–17.00 Ystävänpäiväkaffeet, Veteraanitupa. Tuote‐
esi ely, arpajaisia ym. mukavaa.

Kuusjoenkulman kyläyhdistys
to  6.2.2020  klo  18.30  Huldan  hartaus,  opastus  Kosken en/
Mannisten en risteyksestä, autot Suorannan e 62 pihapiiriin, 
sieltä tulet opastavat Huldan mökille.

Avantosaunat  sunnuntaisin  klo  15‐18,  hinta  5€/sis.  mehu  ja 
pipari. Tervetuloa!

MLL Ypäjän paikallisyhdistys ry
Temppujumppa  4‐6‐vuo aille  torstaisin  16.1.‐30.4.2020  klo 
18.15‐19.00  Per ulan  koululla,  ohj.  Noora  Hakamäki  ja  Lin‐
nea  Levomäki,  osallistumismaksu:  jäsenet  45€  ja  muut  55€, 
ilm. mll.ypaja@gmail.com tai 050 395 2030.

Zumba  Kids  keskiviikkoisin  15.1.‐22.4.2020,  9‐12‐vuo aat  klo 
15.30‐16.15  ja 6‐8‐vuo aat klo 16.15‐17.00 Per ulan koulul‐
la,  ohj.  Satu  Laiho,  osallistumismaksu:  jäsenet  50€  ja  muut 
70€ (ei tunteja vko 8‐10), ilm. henna.linnala@hotmail.com tai 
050 522 6282

Dancemix  yli  13‐vuo aille  keskiviikkoisin  15.1.‐22.4.2020  klo 
14.15‐15.15  Kartanon  koululla,  ohj.  Satu  Laiho,  osallistumis‐
maksu:  jäsenet  55€  ja  muut  75€  (ei  tunteja  vko  8‐10),  ilm. 
henna.linnala@hotmail.com tai 050 522 6282

MLL:n  ja  Yllätyksen  yhteinen  perheliikuntavuoro  vapaaseen 
liikkumiseen  kaikenikäisille,  halli  ja  liikuntavälineet  käyte ä‐
vissä,  lauantaisin  25.1.2020  läh en  klo  10.30‐12.00  Pertun‐
kaaren urheiluhallissa, osallistumismaksu: 1€/kerta MLL:n  tai 
Yllätyksen  jäsenet  (muut  3€/kerta),  ei  ennakkoilmoi autu‐
mista

Palikkalan Työväenyhdistys ry
Kokous Veteraanituvalla 4.2.2020 klo 18.00. Kokouksessa kä‐
sitellään sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa kokoukseen. 
Johtokunta.

SPR Ypäjän osasto
Haavin aamujen kevätkausi alkoi keskiviikkona 8.1. Tervetuloa 
taas  keskiviikkoisin  ja  torstaisin  kello  9‐11.30 Haaviin,  Varsa‐
nojan e 8. Tarjolla on kahvia, voileipiä  ja hyvää seuraa. Tors‐
taina  23.1.  saamme  vieraaksemme  Laatu  Anskun  pos ‐  ja 
hyvinvoin yri äjän  Ann‐Marie  Österbackin,  joka  saa aa 
myös laulella! Lisä etoja puh. 050 363 0508 tai 050 370 6867.

Ypäjän Yllätys ry
Liikuntavuoroja Pertunkaaressa

Osallistujia ei ole vakuute u. Hinnat jäsenhintoja, muille hin‐
toihin lisätään 20€. Yhdistyksen jäseneksi voi  lii yä vuoroilla, 
jäsenmaksu 15€/kalenterivuosi.

Judo

Tanssi‐/peilisalissa kaikenikäisille  istaisin 7.1.‐26.5.  (ei 18.2.) 
kello 18:00‐19:30. Kausimaksu 20€. Ohj. Per  Helander.

Omatoimiharjoi elu 1

Lihaskunto‐,  liikkuvuus‐,  kestävyys‐,  tai  toiminnallista  har‐
joi elua  (ei  palloilupelejä)  palloilusalissa  maanantaisin  6.1.‐
4.5.  kello  17:00‐18:30.  Kausimaksu  25€  (2004  synt.  ja  nuor. 
15€) Vuorovast. Johanna Sirviö ja Elina Kauranen.

Omatoimiharjoi elu 2

Lihaskunto‐,  liikkuvuus‐,  kestävyys‐,  tai  toiminnallista  har‐
joi elua  (ei palloilupelejä) palloilusalissa  lauantaisin 4.1.‐9.5. 
kello  9:00‐10:30.  Kausimaksu  25€  (2004  synt.  ja  nuor.  15€) 
Vuorovast. Johanna Sirviö ja Elina Kauranen.

Sulkapallo 1

Omatoimista pelaamista (alle 15 vuo as 15 vuo a täyt. seur.) 
istaisin  7.1.‐26.5.  kello  20:00‐21:30.  Kausimaksu  25€  (2004 
synt. ja nuor.15€) Vuorovast. Timo Salmi.

Sulkapallo 2

Omatoimista pelaamista (alle 15 vuo as 15 vuo a täyt. seur.) 
torstaisin 2.1.‐28.5. kello 19:30‐21:00. Kausimaksu 25€ (2004 
synt. ja nuor. 15€) Vuorovast. Turo Järvelä.

1/2020

Yhdistystoiminta

suuren kansainvälisen kon‐
ferenssitapahtuman  yhtey‐
dessä. Silloin Ypäjällä kävi 
vierailijoita 20 eri maasta.
Ypäjällä on vahva jalansi‐

ja useammankin kansainvä‐
lisen järjestön toiminnassa. 
Yksi  näistä  on  Euroopan 
valtionsiittoloiden yhdistys, 
joka  toimii hevosalan kan‐
sallisen kulttuurin ja kansal‐
listen  hevosrotujemme, 
museotoiminnan ja matkai‐
lun edistäjänä  ja  tiedon  le‐
vittäjänä.

Ypäjällä on kaikkiin mai‐
nittuihin  teemoihin  paljon 
annettavaa.
Ypäjältä on myös edustus 

kahdessa keskeisessä hevo‐
salan  koulutuksen  piirissä 
toimivassa kansainvälisessä 
järjestössä.
Loppujen lopuksi tärkein‐

tä kaikessa lienee kuitenkin 
hyvä yhteistyö  niin yksilöi‐
den, yhdistysten kuin yritys‐
ten  tasolla    naapurikuntia 
unohtamatta.  Esimerkkinä 
kesällä  2021  järjestettävät 

Kuninkuusravit Forssan Pil‐
venmäen  raviradalla,  yksi 
maan suurimmista yleisöta‐
pahtumista,  joka  varmasti 
tulee mittaamaan  seudulli‐
sen  yhteistyön  voiman,  yli 
alojen ja harrasten. 
Täällä Ypäjällä on kaiken 

kaikkiaan hyvää pohjaa, jol‐
le rakentaa kestävää tulevai‐
suutta:  On  kuntalaisten 
yhteisiä  muistoja  ja  koke‐
muksia, perinteikkäitä arvo‐
ja  ja  vahvan  yhteistyön 
toimintamalleja, ja varmasti 

myös kykyä  ja  tahtoa vas‐
taanottaa uusiakin tulijoita  
tämän  erityislaatuisen  ja 
monipuolisen  yhteisömme 
piiriin.

Alkuperäinen  puhe  on 
pidetty kunnan itsenäisyys‐
päivän juhlassa 6.12.2019.
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Sulkapallo 3

Omatoimista pelaamista (alle 15 vuo as 15 vuo a täyt. seur.) 
keskiviikkoisin  8.1.‐27.5.  (ei  19.2.)  kello  18:00‐19:30.  Kausi‐
maksu  15€  (2004  synt.  ja  nuor.  10€)  Vuorovast.  Ka   ja  Niko 
Rantanen.

Aikuisten salibandy 1

Kuntoliikuntapohjaista  pelaamista  2006  synt.  ja  vanh.  maa‐
nantaisin  13.1.‐25.5.  (ei  17.2.)  kello  19:30‐21:00.  Kausimaksu 
25€. Vuorovast. Mikko Hokka.

Aikuisten salibandy 2

Kuntoliikuntapohjaista pelaamista palloilusalissa 2006  synt.  ja 
vanh.  keskiviikkoisin  8.1.‐27.5.  (ei  19.2.)  kello  19:30‐21:00. 
Kausimaksu 25€. Vuorovast. Mikko Hokka.

Lasten salibandy

Harjoituksia  ja pelaamista palloilusalissa 2007‐2010 synt. per‐
jantaisin  3.1.‐8.5.  kello  16:00‐17:30.  Kausimaksu  35€.  Ohj. 
Aleksanteri Laaksonen.

Tenavien salibandy

Harjoituksia  ja pelaamista palloilusalissa 2011‐2013 synt. kes‐
kiviikkoisin  8.1.‐6.5.  (ei  19.2.)  kello  17:00‐18:00.  Kausimaksu 
30€. Ohj. Eelis Männikkö.

Urheilukoulu

Nopeuden,  kimmoisuuden,  lihaskunnon  ja  koordinaa on  ke‐
hi ämistä  pelien,  voimistelun  ja  ratojen  avulla  palloilusalissa 
2007‐2013  synt.  perjantaisin  10.1.‐8.5.  kello  17:30‐18:30. 
Kausimaksu 30€. Ohj. Saara Suonpää.

Aikuisten lentopallo (iltavuoro)

Kuntoliikuntapohjaista pelaamista  istaisin 7.1.‐28.4. (ei 18.2.) 
2006 synt. ja vanh. kello 18:30‐20:00. Kausimaksu 25€. Vuoro‐
vast. Pasi Paloposki.

Aikuisten lentopallo (päivävuoro)

Kuntoliikuntapohjaista  pelaamista  7.1.‐29.5.    2006  synt.  ja 
vanh.  istaisin  (ei 18.2. eikä 21.2.) kello 9:30‐11:15  ja perjan‐
taisin  kello  10:00‐12:00.  Kausimaksu  25€.  Vuorovast.  Per  
Helander.

Len sharkat

Monipuolista  harjoi elua  ja  pelaamista  2011‐2013  synt.  is‐
taisin 7.1.‐14.4.  kello 16:30‐17:30.  Kausimaksu 30€. Ohj. Mir‐
ka, Aino, Vilma ja Veera.

D‐ikäisten lentopallo

Monipuolista  harjoi elua  ja  pelaamista  2007‐2008  synt.  is‐
taisin  ja  torstaisin  2.1.‐2.4.  kello  18:00‐19:30.  Mahdollisuus 
joukkue‐/sarjatoimintaan.  Kausimaksu  joukkuepelaajilta  55€. 
Valm. Mirka Kaunisto‐Vuorentausta.

E‐ikäisten lentopallo

Monipuolista  harjoi elua  ja  pelaamista  2009‐2010  synt.  is‐
taisin  ja  torstaisin  2.1.‐2.4.  kello  16:30‐18:00.  Mahdollisuus 
joukkue‐/sarjatoimintaan.  Kausimaksu  joukkuepelaajilta    55€. 
Valm. Mirka Kaunisto‐Vuorentausta.

F‐ikäisten lentopallo

Monipuolista  harjoi elua  ja  pelaamista  2011‐2013  synt.  is‐
taisin  ja  torstaisin  7.1.‐16.4.  kello  16:30‐17:30.  Mahdollisuus 
joukkueen  perustamiseen  ja  turnauksiin  osallistumiseen. 
Kausimaksu  harrastepelaajilta  50€  ja  joukkuepelaajilta  55€. 
Valm. Mirka, Aino, Vilma ja Veera.

Tenavajumppa

Tanssi‐/peilisalissa  2012‐2015  synt.  maanantaisin  13.1.‐11.5. 
(ei  16.3.  eikä  13.4.)  kello  18:30‐19:15.  Tunneilla  harjoitellaan 
kehonhallintaa  ja  ‐tuntemusta  sekä  perusliikuntataitoja,  opi‐
taan yhdessä oloa  ja koetaan uusia elämyksiä  leikkien kau a. 
Kausimaksu 40€. Ohj. Annika Mää änen.

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

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

yhteys edot

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

aineiston viimeinen jä öpäivä sivulta 2.

Juho ja Martta Kyläsorrin omistamansa ori Huijari oli valtakunnan kärkihevosia: se sijoittui toiseksi Kuninkuus
kilpailussa vuonna 1932. Hieno ja suvultaan arvokas ori on haudattu tilan maille ja täydentää Kordelinin tutki
muksessa erinomaisesti valtakunnallista hevosten "hautakarttaa". KUVA: Kyläsorrin kotialbumi
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MUUTOKSIA

ikäihmisten ohjauksessa

ja neuvonnassa.

Jatkossa apua antaa palveluohjaaja 

Henna Pokka palvelukeskuksen 

toimistossa parillisten viikkojen 

perjantaisin klo 10‐14 alkaen 

10.1.2020.

Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN

TORSTAINA 16.1.2020
Lähtö Ypäjän torilta klo 10.00 ja paluu Forssasta noin klo 
12.30. Matkan hinta on 11 euroa/ henkilö. 
Forssassa  taksi  ajaa  kauppakeskuksiin  (Prisma,  Citymar‐
ket) ja tarpeen mukaan Forssan keskustaan.

Ilmoittautuminen asiointimatkalle:

Taksi Tuomas Sirén

puh. 040 7575 833

1/2020

Avoin perhekerho on lasten ja 

aikuisten rento kohtauspaikka, 

jossa on:

• Leikkiseuraa lapsille

• Ju useuraa aikuisille

• Toimintaa ja tekemistä

• Välipala

KEVÄÄN AIHEITA:

17.1, Talvinen askartelu, 

Lumiukko      

24.1. Punatulkkuja oksalla

31.1. Tehdään kyn löitä

7.2. Ystävänpäiväkor eja

Perhekerho on maksuton.  Ker‐

hon vetäjänä toimii Aulikki 

Lindqvist, puhelinnumero 

0503831610.

Kerhoon ovat tervetulleita isät, 

äidit, isovanhemmat, perhe‐

päivähoitajat, kummit ja ystä‐

vät lasten kanssa.

AVOIMEN 
PERHEKERHON 

KEVÄTKAUSI
ALKAA PERJANTAINA 17.1. 

KLO 9 HAAVISSA,

TERVETULOA!

YPÄJÄN YLLÄTYS
peruste in vuonna 1940.

Te, joilla on urheiluseuraa 

koskevia leh leikkeitä ja 

valokuvia, o akaa yhtey ä 

historiikin kokoajaan.

Maurits Hietamäki,

puh. 040‐550 9856

Ota  kuva  perheen  yhteisestä 

ajasta  ulkona.  Kuvassa  voi  olla 

erilaista toimintaa tai esimerkiksi 

luontokohteita.  Haaste  on  voi‐

massa  1.2.2020  as .  Palkitut  jul‐

kistetaan 14.2.

Lähetä  kuvat  yhteys etoineen 

eeva.lehtonen@ypaja.fi.  Vies n 

otsikoksi LAPE‐haaste.

Lähete yäsi  vähintään  kolme 

kuvaa  eri  toiminnasta,  osallistut 

palkintojen arvontaan. Kerro,  jos 

et  tahdo  kuviasi  julkaistavan 

Ypäjän kunnan some‐kanavilla.

Palveluohjaus  antaa  laaja‐
alaista ohjausta  ja neuvontaa 
erilaisista  olemassa  olevista 
palveluista  ja  tukimahdolli‐
suuksista.

Asiakkaalle  tehdään  palvelu‐
tarpeen  kartoitus,  jossa  käy‐
dään  läpi  asiakkaan  fyysiset, 
psyykkiset  ja  sosiaaliset  tar‐
peet  sekä  asuin‐  ja  elinympä‐
ristön olosuhteet.

Palveluohjauksen kautta hae‐
taan muun muassa omaishoi‐
don tukea ja sosiaalihuoltolain 
mukaista kuljetuspalvelua.


