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Loppukesä  ja  alkanut 
syksy ovat olleet ensi vuo‐
den  suunnittelua  –  lähinnä 
taloussuunnittelun  aikaa 
kunnissa. Kaikkien tiedossa 
lienee maamme kuntien no‐
peasti heikentynyt taloudel‐
linen tilanne, jonka taustalla 
ovat ennen muuta kasvavat 
kustannukset sekä pienenty‐
neet valtionavustukset ja ve‐
rotulokertymät.
Paljon puhutut valtiono‐

suudet ovat valtion osallis‐
tumista  julkisten 
palveluiden  rahoittamiseen 
kunnissa — ne ovat tietyn‐
lainen  tulojen  tasausjärjes‐
telmä kuntien välillä. Niiden 
suuruuteen vaikuttavat eni‐
ten väestörakenne ja sairas‐
tuvuus.  Forssan  seudun 
kaikki  kunnat  ovat  olleet 
valtionosuuksien menettäjiä, 
toiset  suhteessa  suurempia 
kuin toiset. Ypäjän kohdalla 
väestörakenteemme  on 
epäedullinen,  ja  toisaalta 
hyvänä  asiana,  joskaan  ei 
valtionosuuksien  kannalta, 
asukkaamme ovat terveem‐
piä  kuin  joidenkin muiden 
kuntien.

On  asioita,  joille  ei  ku‐
kaan mahda mitään, koska 
ihmiset  tekevät  itsenäisiä 
päätöksiä. Tällaisia megat‐
rendejä on kaupungistumi‐
nen,  jossa  Suomi  on 
puolivuosisataa esimerkiksi 
Ruotsia jäljessä. Tässä kehi‐
tyksessä  seutukaupungit 
ympäryskuntineen ovat me‐
nettäjiä.

Kehitystä emme pysty es‐
tämään, mutta uudella teke‐
misellä  vaikutamme 
kehityskulkuun.  Siksi  on 
katsottava  eteenpäin,  aina‐
kin 5–10 vuoden tähtäimel‐
lä,  ja  tehtävä  kaikki 
tarpeelliset muutokset ja uu‐
distukset, jotta osana Fors‐
san  seutua  voimme 
menestyä tulevina vuosina.

Pahinta,  mitä  voimme 
tehdä, on olla tekemättä mi‐

tään – tai katsoa vain taakse 
menneisyyteen. Valtiolla ei 
ole  meille  juurikaan  lisää 
annettavaa ainakaan pidem‐
mällä aikavälillä. Maan hal‐
lituksen  julkisten  menojen 
lisäämisaikeista  on  jo  EU
komissio ehtinyt huomaut‐
taa.
Jokaisen  kunnan  kaikki 

toiminta  ja palvelut on  so‐
peutettava  laajuudeltaan 
vastaamaan nykyistä kuntien 
kokoa ja väestörakenteiden 
muutoksia, kun työikäisten 
sekä lasten ja nuorten määrä 
vähenee  ja  iäkkäiden  kas‐
vaa. Samalla on hyödynnet‐
tävä  uuden  teknologian 
tuomia mahdollisuuksia.
On selvää, että kaikkea ei 

voida säilyttää sellaisenaan 
kuin mitä se nyt on, vaan on 
mietittävä, mitä tarvitaan ja 
mikä on mahdollista tarjota. 
Palvelutarpeiden muuttuessa 
on palvelut sopeutettava ja 
vietävä  2020luvulle.  Re‐
sursseja  on  käytettävä  vii‐
saasti.

Koko menneen valtuusto‐
kauden ajan seudun kunnat 
ovat toimineet yhdessä teke‐
misen eteen, ja koko seudun 
asioita on suunniteltu yhdes‐
sä.
Kuntien välinen yhteistyö 

ja  keskustelu  ovat  nyt  tii‐
viimpää kuin koskaan aiem‐
min.  Lisäksi  myös  koko 
KantaHämeen maakunnan 
alueella  tehdään  vahvasti 
työtä yhteisen menestymisen 
eteen.
Koska tavoitteet ja haas‐

teet ovat yhteisiä, on selvää, 
että  yhteistyötä  tarvitaan. 
Kunnat, seutukunta ja maa‐
kunta tarvitsevat kaikki toi‐
siaan. 

Kunnan  perustehtävistä 
keskeisimmät ovat sosiaali 
ja terveys (SOTE) sekä si‐
vistyspalvelut,  jotka  muo‐
dostavat  kuluistamme 
suurimman osan. Sosiaali ja 
terveyspalveluiden tuottami‐

nen on seudun kuntien hy‐
vinvointikuntayhtymällä  ja 
sairaanhoitopiirillä,  joiden 
osakkaina  (”omistajina”) 
voimme vaikuttaa siihen, et‐
tä  palveluita  tarjotaan  laa‐
dukkaasti,  turvallisesti, 
kustannustehokkaasti, ja että 
ne ovat hyvin ja läheltä saa‐
tavilla.
Koulupalveluissa monella 

seudun  kunnalla  on  vielä 
edessään  kouluverkon  ja 
–rakenteen muutokset, jotka 
meillä on jo tehty. Kirjasto‐
palveluiden osalta on puo‐
lestaan  jo  suunnitelmia 
seudun kuntien tiiviistä yh‐
teistyöstä. Punaisena lanka‐
na  niin  SOTEpalveluiden 
”omistajaohjauksessa” kuin 
muussakin  palvelutuotan‐
nossa on kustannusten kas‐
vun hillitseminen. 
Kunnissa on paljon arvo‐

kasta  osaamista,  jota  voi‐
daan jakaa ja käyttää entistä 
paremmin seudun yhteiseksi 
hyväksi. Kaikki kunnat ovat 
vahvasti sitoutuneet yhteis‐
työhön,  ja  seudun  kuntien 
yhdessä tekeminen tulevai‐
suuden eteen on aloitettu jo 
viime vuonna.
Nyt kesän jälkeen kaksi‐

päiväisessä puheenjohtajien 
ja  kunnan  viranhaltijoiden 
seminaarissa kunnat kokosi‐
vat yhteistä strategiaa ja me‐
nestymiskeinoja  yli 
vaalikauden. Kaikissa kun‐
nissa  tehdään  työtä  alijää‐
mien torjumiseksi. Kuntien 
valtuustojen  yhteisessä  se‐
minaarissa lokakuussa Fors‐
sassa  kaikkien  kuntien 
valtuutetut  saivat  kuulla 
suunnittelupäivien  tuotok‐
sista ja eri vuosille asetetuis‐
ta tavoitteista. Valitettavasti 
Ypäjän valtuutettuja oli pai‐
kalla vain kolme.
Kuntamme  ensi  vuoden 

toiminnan ja talouden suun‐
nittelua varten pidettiin niin 
ikään  lokakuussa  kuntalai‐
silta, joka kokosi kiitettävän 
määrän kuntalaisia. Työ jat‐

kui  saman  viikon  lopulla 
työpäivän  mittaisella  val‐
tuuston  talousseminaarilla 
(paikalla 8 valtuutettua), jo‐
ten kuntapäättäjien syksy on 
ollut varsin aktiivinen.
Aiemmin mainitsemassa‐

ni  koko maata  koskevassa 
kehityksessä ovat menesty‐
neet  parhaiten  radanvarsi‐
kunnat.  Koska  seutumme 
ratayhteydet  ovat  Turku
Toijala  –yhteyden  varassa, 
on tärkeätä, että koetamme 
pitää maakunnassa  ja  seu‐
dulla yllä keskustelua myös 
tästä  yhteydestä.  Tämän 
kunnanhallitus huomio Hä‐
meenliitolle  antamassaan 
lausunnossa, joka koski lii‐
ton  toimintasuunnitelmaa. 
Samalla  kiinnitimme  huo‐
miota  tieyhteyksien  ja  eri‐
tyisesti  kaikentasoisten 
tieverkostojen hyvästä kun‐
nosta huolehtimisen tärkey‐
teen.

Marras‐joulukuu 2019Yhteisellä asialla

Niin muuttuu maailma – samoin 
kotikuntamme ja ‐seutumme
Markku Saastamoinen, kunnanhallituksen puheenjohtaja
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Eilen illalla istuessani kotisohvallani  huo‐
masin, että seimi oli jäänyt 
esille koko vuodeksi. Siellä 
se on samassa paikassa kuin 
se on ollut  jo vuosia. Seu‐
raavana  päivänä  istuessani 
työhuoneessani nostan kat‐
seeni ylös. Silmäni kiinnit‐
tyvät  ikkunalautaan.  Siellä 
on  vierekkäin  kaksi  puista 
ristiä. Toisessa on ristiinnau‐
littu Jeesus, toisessa ei. Mo‐
lemmat  kertovat  samasta 
asiasta, mutta silti niistä voi 
löytää jotain erilaistakin.
Nyt on vasta  lokakuu  ja 

silti kaupoissa ovat jo esillä 
joulutarvikkeet.  Se  tuntuu 
hieman absurdilta ja laittaa 
miettimään, onko  ihmisiltä 
unohtunut joulun tärkein sa‐
noma.
Joulussa on kysymys jos‐

tain suuremmasta ja mahta‐
vammasta,  mistä  ei  pidetä 
yhtä suurta meteliä. Joulu on 
meidän Vapahtajamme syn‐
tymäjuhlaa  ja  rauhoittumi‐
sen paikka ja sellaisena sitä 
tulisi mielestäni juhlia.
Joulun ihme tapahtuu jo‐

ka vuosi  ja sen sanoma on 
muuttumaton. Se on ja py‐
syy, eikä siitä ei toisenlaista 
saa. Värikkäitä mainoksia ja 
skandaalinkäryisiä kuvia tai 
otsikoita  on  turha  odottaa. 
Onko juuri siksi käynyt niin, 
ettei  vuosituhansia  vanha 
asia ole enää niin mediasek‐
sikäs kuin esimerkiksi uudet 
karkkimaut ja lelut? En tie‐
dä, onko asia näin, mutta jo‐
kainen voi sitä sydämessään 
miettiä. Tämä vuosituhansia 
vanha tapahtuma kuitenkin 
muutti tulevaisuuden. Ilman 
Jeesuksen syntymää emme 
viettäisi myöskään tätä suur‐
ta kulutusjuhlaa.
Toinen maailmaa mullis‐

tanut tapahtuma liittyy juuri 
näihin  risteihin.  Krusifiksi 
muistuttaa  meitä  suuresta 
uhrauksesta: Jeesuksen ris‐
tinkuolemasta. Jumala antoi 
ainoan Poikansa syntyä tä‐
hän  maailmaan  vain  siksi, 
että  hän  kuolisi  Golgatan 

keskimmäisellä ristillä.
Jeesuksen  tehtävä  oli 

opettaa, parantaa ja rakastaa 
ja lopulta sovittaa ihmiskun‐
nan  synnit.  Sillä  hetkellä 
kaikki muuttui. Ei tarvinnut 
enää  uhrata  mitään,  sillä 
Jeesus oli ja on edelleen se 
lopullinen uhri. Pelkkä pal‐
jas risti nostaa esille pääsiäi‐
sen  ilosanoman  eli 
ylösnousemuksen. Jeesus ei 
jäänyt  ristille,  vaan  nousi 
ylös taivaisiin. Se on meille 
kristityille suurin mahdolli‐
nen lahja ja juhlan aihe.
Edellä siteeraamani jou‐

lulaulu erilainen kuin muut. 
Se yhdistää toisiinsa kristi‐
kunnan kaksi suurta juhlaa: 
joulun ja pääsiäisen. Ilman 
niitä kahta emme eläisi täl‐
laista elämää kuin elämme.
Jouluna kristillinen sano‐

ma  katoaa  liian  usein  sii‐
vouksen, lahjojen ostamisen, 
leipomisen,  koristeiden  ja 
muun kiireen alle. Pääsiäise‐
nä  on  yleisempää  ostaa 
suklaamunia  kuin  katsoa 
krusifiksia tai tyhjää ristiä. 
Näiden kahden sanoman ää‐
relle olisi kuitenkin itse kun‐
kin  toisinaan  hyvä 
pysähtyä. 
Kaiken ei tarvitse olla vii‐

meisen päälle valmista, eikä 
ole katastrofi, vaikka jokin 
asia menisi eri tavalla kuin 
suunnittelemme. Näin kävi 
ensimmäisenä  joulunakin. 
Tuskinpa  Maria  ja  Joosef 
olisivat tahtoneet esikoisen‐
sa  syntyvän  tallissa.  Poik‐
keusolosuhteet  muuttivat 
kuitenkin kaiken,  eikä mi‐
kään  ollut  senkään  verran 
suunniteltua kuin se Raama‐
tun  aikaan  ylipäätään  oli. 
Mutta he sopeutuivat tilan‐
teeseen ja hyväksyivät sen. 
Samaan epätäydellisyyteen 
me nykyihmiset voimme hy‐
vällä omallatunnolla pyrkiä. 
Ja  jos  tämä  kaikki  ei  ole 
suuren  huomion  arvoinen 
asia, niin mikä ihme sitten 
on?

Heinillä härkien
Katriina Laiho, diakoniatyöntekijä

Suuri kiitos Teille kai‐kille, jotka olitte saat‐
tamassa  minua  8.9. 
eläkepäivilleni kirkon tähti‐
taivaan alla, sekä olitte jär‐
jestämässä  lähtöjuhlaani 
seurakuntakodin  siipien 
suojassa. 
Yksi kyseisen sunnuntain 

Raamatun tekstejä oli 2.Kor.
3:  jakeet  46,  jonka  sain 
luettavakseni tuona sunnun‐
taina Ypäjän kirkossa. Siinä 
oli  seuraava  sisältö:  ’Kir‐
jain, eli laki kuolettaa, mutta 
Henki tekee eläväksi’. Ate‐
rian tai leivän leipojan val‐
mistajan  tarjottavaankin 
tulee  tekijänsä maku. Tun‐
nistamme  kyllä  tuon  Hen‐
gen  vaikutuksen 
elämässämme ja tekemisis‐
sämme, rakkaus, huumori ja 
elämänilo saavat sen aikaan 
ja  ovat  siinä  läsnä. Sitäkin 
Henkeä olen saanut maistaa 
monta kertaa Ypäjän seura‐
kuntakodissa sekä kulkeis‐
sani  monessa  paikassa 
ypäjäläisissä  kodeissa  ja 
Palvelukeskuksen yhteisissä 
hetkissä. Retket ovat tuoneet 
mukanaan elämänkulkuum‐
me  parasta  läsnäolon  tun‐

tua. 
Kiitos myös kaikesta yh‐

teistyöstä, jota on tapahtunut 
kunnan ja monien eri toimi‐
joiden kanssa, Vieterikin on 
hienosti  venynyt!  Kiitos 
myös kaikista kukista ja lah‐
joista, joita sain vastaanot‐
taa, ja jotka osoittavat syvää 
lämpöä ja yhteyttä. Ypäjän‐
kylältä saamani Jukka Kan‐
kaan  tekemä  ja  taiteilema 
punainen kaunis ruusutaulu‐
kin  on  jo  löytänyt  oman 
paikkansa syntymäpaikkani 
kammarin seinässä. 
Kiitos myös kaikista läm‐

pimistä  henkilökohtaisista 
sanoista, lauluista ja korteis‐
ta, jotka koskettavat ja pai‐
navat  sisimpääni  pysyviä 
muistoja.  Pyhä  Henki  luo 
uutta.
Hyvä ypäjäläinen! Sinulla 

on hyvä seurakunta lähellä 
ja tavoitettavissa. Tule, kat‐
so, mene ja maista sitä! Ju‐
mala  Teitä  ja  Ypäjän 
seurakuntaa siunatkoon!

Terhi HakalaVappula
Ypäjän  seurakunnan 

diakonissa 201419

Kiitos

Vuoden 2020 rippikoululaiset saivat heti rippikoulunsa alkuun 
tuoreet  terveiset  lähetystyöstä.  Thaimaan  kirkko  on  ollut 
Ypäjän seurakunnan avustuskohteena.

Pastori Katariina Kiilunen Suomen Lähetysseurasta kertoi elä‐
västi, miten pohjoisen syrjäkylien ihmiset vapautuvat ahdista‐
vista peloista, kun sen suurimman Herran oppii tuntemaan. 
He saavat  ihmisarvon  ja rohkaistuvat katsomaan elämässä 
eteenpäin. Näin Katariina Kiilunen rohkaisi nuoria ottamaan 
asiasta kopin, sillä lähetystyö on jokaisen kristityn oikeus, ei 
velvollisuus. / Vesa Parikka



TOIMINTAA MARRAS‐JOULU‐TAMMIKUUSSA
LA 2.11. KLO  10.   Messu Pyhäinp. ja Karjalaseuran kirkkokahvit srk‐kodilla
SU 3.11. KLO  10.   Messu  70‐vuotiaiden syntymäpäivät srk‐kodilla
TI 5.11. KLO  18.   Siionin Kanteleen lauluilta srk‐kodilla  
KE    6.11. KLO  13.   Palvelukeskuksen hartaudet
KE   6.11. KLO  19.   Gospel‐lauluryhmä srk‐kodilla, nuoret mukaan!!
TO   7.11. KLO  11.   Kultaisen iän kerho srk‐kodilla
TO 7.11. KLO  18.   Laulusiskot 
PE 8.11. KLO  14.  Lauluja kaikenikäisille srk‐kodilla
PE 8.11. KLO  15.30   Veisuuveljet srk‐kodilla
PE 8.11. KLO  18.   Isoskoulutus srk‐kodilla
SU 10.11. KLO  10.   Messu
TI 12.11. KLO  18.   Israelilaisen   ja hengellisten laulujen ilta srk‐kodilla
KE 13.11. KLO  12.   Diakoniapiiri Ypäjänkylän ST –takkatuvalla
TO 14.11. KLO  18.   Laulusiskot
PE 15.11. KLO  15.30  Veisuuveljet
PE 15.11. KLO  18.   Nuortenilta srk‐kodilla
SU 17.11. KLO  10.   Sanakirkko ” parven alla”
TO 21.11. KLO  11.   Kultaisen iän kerho
TO 21.11. KLO  18.   Laulusiskot ja Veisuuveljet kirkossa
PE 22.11. KLO  18.   Isoskoulutus
SU 24.11. KLO  10.   Messu
KE 27.11. KLO  19.   Gospel‐lauluryhmä
TO 28.11. KLO  18.   Kuorot harjoittelevat kirkossa
PE 29.11. KLO  18.   Nuortenilta srk‐kodilla
SU 1.12. KLO  10.   Messu, 1. adventtisunnuntai
SU 1.12. KLO  16.   Konsertti kirkossa, Tammelan rovastikunnan kanttorit 
kuoroineen 
KE 4.12. KLO  13.   Palvelukeskuksen hartaudet 
PE 6.12. KLO 10.    Itsenäisyyspäivän sanakirkko, seppelten lasku sekä juhla 
srk‐kodilla 
SU 8.12. KLO  10.    Sanakirkko, 2.adventtisunnuntai
TI 10.12. KLO  18.    Siionin Kanteleen lauluilta
KE 11.12. KLO  12.    Diakoniapiiri Ypäjänkylän ST‐takkatuvalla
KE 11.12. KLO  13.    Kauneimmat joululaulut Annantien liikekeskuksella
TO 12.12. KLO  11.    Kultaisen iän kerhon joulujuhla
TO 12.12. KLO  18.    Srk‐päiväkerhojen jouluinen ilta
PE 13.12. KLO  8.‐12. Avoin perhekerho Partiomajalla
PE 13.12. KLO 15.30  Veisuuveljet 
PE 13.12. KLO  18.    Nuorteilta
SU 15.12. KLO  10.    Messu, 3.adventtisunnuntai
SU 15.12. KLO  16.    Kauneimmat joululaulut kirkossa
KE 18.12. KLO  13.    Palvelukeskuksen hartaudet
TO 19.12. KLO 18.    Laulusiskot
LA 21.12. KLO  18.   Metsäkirkko Museonmäellä
SU 22.12. KLO  15.  Jouluinen perhekirkko, 4. adventtisunnuntai 
SU 22.12. KLO  18.   Perinteinen ”Tapsan” joulukonsertti kirkossa
TI 24.12. KLO  15.    Aattohartaus kirkossa
KE 25.12. KLO   8.     Jouluaamun sanakirkko
TO 26.12. KLO  10.   Tapaninpäivän viikkomessu
SU 29.12. KLO  10.   Sanakirkko 
KE 1.1.20 KLO 18 .   Iltakirkko, viikkomessu 
SU 5.1. KLO  10.   Messu
MA 6.1. KLO  10.   Messu
TO 9.1. KLO  11.   Kultaisen iän kerho
TO 9.1. KLO  18.   Siionin Kanteleen lauluilta
PE 10.1. KLO  14.  Lauluja kaikenikäisille srk‐kodilla 
SU 12.1. KLO 10.   Sanakirkko

Diakoniatyön toi
mintaa marras 
ja joulukuussa:

Kultaisen iän kerhot ko‐
koontuvat seurakuntasalis‐
sa kello 11–13:
7.11.2019 Ystävämme 
Mar  Luther
21.11.2019 Laskeutuminen 
adven in, Mari Krapi vie‐
railee kerhossa
12.12.2019 Vietämme jou‐
lujuhlaa
Ypäjänkylän diakoniapiirit 
kokoontuvat seuraintalon 
saunatuvalla 13.11. ja 
11.12. kello 12 alkaen.
Päivystykset ovat keskiviik‐
koisin kello 10–11.30 ja 
torstaisin 15–16, muutoin 
sovitus .
Ko käyn ä toivovat o akaa 
rohkeas  yhtey ä diako‐
niatyöntekijään. Tar ukaa 
vaikka hihasta kiinni.
Lämpimäs  tervetuloa 
mukaan toimintaan!
Siunausta elämääsi toi‐
vo aen
ma.diakoni Katriina Laiho
040‐5536362
katriina.laiho@evl.fi

KONSERTIT 
JOULUKUUSSA 

YPÄJÄN 
KIRKOSSA 

Rovas kunnan kan orit 
kuoroineen pitävät 
konser n 
Adven sunnuntaina 
1.12.2019 klo 16. 
Käsiohjelma 5e 
(rovas kunnan 
musiikkityön hyväksi)
Tunnelmallinen 
joulukonser , Tapio 
Laurila ystävineen, on su 
22.12.2019 klo 18. (Koleh  
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Rakkaalla  lapsella  on 
monta  nimeä.  Olen 

saanut  olla  va.seurakunta‐
mestarina  kuuden  kuukau‐
den  ajan.  Näin  eläkkeellä 
ollessa,  oli  vaihtelua  olla 
seurakunnan palveluksessa. 
Jälkeenpäin  ajatellen  aika 
meni todella nopeasti.
Kun  seurakuntamestari 

Maurits  Hietamäki  jäi  lo‐
mien kautta viettämään olo‐
neuvoksen  päiviä,  sain 
mahdollisuuden  toimia vä‐
liaikaisena seurakuntames‐
tarina ennen kuin uusi juuri 
valittu  seurakuntamestari 
Jukka Mastokangas aloittaa 
virassaan. Hän tulee vastaa‐
nottamaan  virkansa  loka‐
kuun  ensimmäisenä 
päivänä. Olen hänen opasta‐
jansa parin viikon ajan loka‐
kuun  alkupuolella.  Onhan 
hyvä tutustuttaa Jukka talon 
ja seurakunnan tehtäväkent‐
tään.
Joku varmaankin  ihmet‐

telee miksi en itse jatka teh‐
tävässä. Se on tuo ikä joka 
sanelee  minun  tehtävässä 
jatkamisen.  Siksi  en  edes 
hakenut  ko.virkaa.  Palaan 
kirkkovaltuuston  puheen‐

johtajan tehtävään 16. loka‐
kuuta.
Toivottakaamme  uusi 

seurakuntamestari tervetul‐
leeksi  asemapaikkaansa 
Ypäjälle. Siis olkaa tervetul‐
leita  koko  Mastokankaan 
perhe  Ypäjän  asukkaiksi. 
Toivomme että viihdytte uu‐
della paikkakunnalla ja nau‐
titte olostanne täällä Loimi‐
joki laaksossa.

Tässä vaiheessa on ilo ja 
kunnia kiittää kaikkia työka‐
vereita, erittäin hyvästä yh‐
teishengestä jota sain kokea 
tämän puolen vuoden pestin 
aikana. Vesa,  Päivi,  Jenna, 
Kaija,  Laila,  Terhi,  Sisko, 
Kati,  Johanna,  Tapio  (niin 
entiset kuin nykyisetkin seu‐
rakunnan  palvelijat)  ja  en‐
nen  kaikkea  hautausmaan 
puistomestari Pirjo ja ”kesä‐
miehemme” Tuomas. Kiitän 
teitä  kaikkia  ilon  ja  valon 
tuonnista auringon paistaes‐
sa ja välillä veden virratessa 
pitkin  vaatteita.  Teidän 
kanssa on ollut miellyttävä 
tehdä  näitä  hommia  yhtei‐
seksi hyväksi seurakuntam‐
me parhaaksi. 
Kiitän myös kaikkia seu‐

rakuntalaisia kannustusvies‐
teistä kuluneen kesän aikana 
liikkuessanne hautausmaan 
alueella. Toivon että olemme 
saaneet olla kanssakulkijoita 
teidän iloissa ja välillä mur‐
heissakin. Toivon  että  siir‐
tyessäni takaisin luottamus‐
henkilö  tehtäviin,  otatte 
edelleen  reilusti  hihasta 
kiinni ja tulette juttelemaan, 
kuten tulitte kuluneen kau‐
den aikana ohikulkiessanne. 
Pieni  juttutuokio  on  aina 
paikallaan.
Tässä vaiheessa kiitämme 

myös AnnaLiisa  ja  Pentti 
Häihälää  uusien  (vahvem‐
pien)  sankarihaudalle  tule‐
vien lyhtyjen lahjoittamises‐
ta. Tuokoon  ne  valaistusta 
pimeneviin iltoihin hautaus‐
maamme sankaripatsas alu‐
eella.

SUURKIITOS. Lopuk‐si haluan sanoa Kiitos 
ja näkemisiin edelleen tehtä‐
vien vaihtuessa.

Suntio, kirkkoväärti
Keijo Leppänen

Sakastin ikkunasta nähtynä

ARK vuoden alusta
Vesa Parikka, kirkkoherra
Vuoden 2020 alusta eli heti ensi vuonna Ypäjän seurakun‐

ta liittyy Tampereen Aluerekisterikeskukseen (ARK). Tämä 
tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa perunkirjoitukset ja muut 
virkatodistukset tilataan Tampereelta! Tilauksia näistä ote‐
taan vastaan Ypäjällä mutta mieluummin suoraan yhteydet 
sinne. Osoite (sähköposti ja puhelin) Tampereelle annetaan 
myöhemmin, koska toiminta Ypäjän osalta alkaa siis vuoden 
alusta.
Syy tähän muutokseen on se, että parin vuoden kuluttua 

on kaikkien seurakuntien liityttävä isompaan rekisterikes‐
kukseen. Olemme siis etunojassa tässä asiassa. Seurakunta‐
toimisto  meillä  mutta  aukioloajat  saattavat  muuttua. 
Tällaiseen muutokseen meitä velvoittaa menojen karsimi‐
nen, mikä seurakunnassakin on jatkuva huoli. Samasta syys‐
tä on kaksi virkaa osaaikaistettu eli niin diakonian kuin 
nuorisotyönohjaajankin virka ovat vastaisuudessa 60%:set.
Näillä mennään kohti ensi vuotta.

 Isot kiitokset Julialle ja Hannulle vierailusta. 
 T: Eskarit  ja päiväkodin väki
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LAHJOITA JOULULAHJA
Ypäjän kunta järjestää jälleen tänä vuonna joululahjakeräyksen vähävaraisten perheiden 0–17 
–vuo aille lapsille ja nuorille.
Onko Sinulla mahdollisuus lahjoi aa joululahja sitä tarvitsevalle? Lahjojen tulisi olla uusia, 
mieluisia lapsille ovat esimerkiksi lelut, pelit ja kirjat. Nuorille sopivat esimerkiksi hygienia‐
tuo eet, lahjakor t tai vaikkapa pipot ja käsineet.
Villasukkia ja lapasia tarvitaan lämmi ämään kaiken kokoisia käsiä ja jalkoja.
Käteistä rahaa ei voi lahjoi aa. Lahjoja ei tarvitse paketoida, mu a jos haluat, voit sujau aa 
ne jouluiseen lahjakassiin.
Toimita lahjasi 14.12. mennessä joko kunnantalon palvelupisteeseen tai Ypäjän pääkirjastoon.
Yhteyshenkilönä toimii Fshky:n sosiaaliohjaaja Katja Hilden p. 050 574 7730
Tehdään yhdessä lapsille ja nuorille mukava joulu!

Ypäjän seurakuntaan on tullut neljä uu a työntekijää. Jenna Meriruoho on toimistosihteeri, 
Elina de Jong nuorisotyönohjaaja, Jukka Mastokangas seurakuntamestari, jonka loma‐ ja 

vapaapäivätuuraajana on Tuomas Tanner. 

1. Kuka olet ja mistä tulet? 2. Mikä on sinulle tärkeää työssäsi? 3. Mitä toivot, 
mitä odotat työltäsi? 4. Mitä muuta sanoisit?

1. Olen Elina de Jong (kuvassa) 
ja tulen Loimaalta. Olen asu‐
nut Loimaalla koko ikäni ja su‐
kua myös täällä Ypäjällä, joten 
seutu on tu ua ainakin hie‐
man.
2. Nuorten kohtaaminen ja 
heille tukena oleminen. Ha‐
luan kertoa jokaiselle nuorelle, 
e ä he ovat tärkeitä ja arvok‐
kaita.
3. Toivon työltäni mukavaa yh‐
dessä tekemistä ja työn suun‐
ni elua juuri sellaiseksi, mikä 
palvelee nuoria parhaiten
4. Tulkaa rohkeas  moikkaa‐
maan, aina on aikaa höpötellä. 
Iloa ja Taivaan Isän siunausta 
kaikille!

1. Olen Jenna Meriruoho, 25, 
Jokioisilta
2. Tehdä työt huolellises , 
hyvä työilmapiiri, uusien 
asioiden oppiminen
3. Monipuolisu a 
työtehtävissä

1. Olen Jukka Mastokangas, kotoisin Pohjanmaalta Nivalasta.
2. Ihmisten kohtaaminen ja tunne siitä, e ä työhön voi itse vai‐
ku aa
3. Uusia haasteita
4. Tullaan tutuiksi!

1. Olen Tuomas Tanner, 27v ja kotoisin Valkeakoskelta. Olen asu‐
nut Ypäjällä 4 vuo a perheeni kanssa.
2. Hyvä työnlaatu ja se, e ä annan posi ivisen kuvan ypäjäläi‐
sille ja muille seurakunnalla kävijöille.
3. Pitkää työuraa, elämänkokemusta, tavata uusia tu avuuksia 
ja olla mukana Ypäjän seurakunnan kehityksessä.
4. Kiitos kuluneesta kesästä! Toimin jatkossa seurakuntamesta‐
rin sijaisena ja toivon, e ä yhteistyö Ypäjän seurakunnalla jat‐
kuu. Jutellaan, kun tavataan.

"Perheiden kannalta ei ole olemassa hallinnonalarajoja tai moniamma llisia toimijoita. On 
vain kokemus siitä, e ä meitä autetaan.” 

Annika Saarikko Lape‐hankkeen ydinajatuksesta.

MIKÄ ON YPÄFEMMA:
Kuntaan on sijoite u viisi logolla varuste ua paikkaa, joihin 
lapset ja nuoret ovat tervetulleita hakemaan apua tai kysy‐

mään neuvoa niiden aukioloaikoina.
YPÄFEMMAN paikat ovat Ypäjän kirjasto, päiväko , kunnan‐

talo, seurakuntako  ja vapaa‐aika toimisto.
YPÄFEMMASSA voi esimerkiksi ladata puhelinta, käydä vessas‐
sa, juoda ve ä, pitää sade a tai pyytää aikuiselta apua mihin 
tahansa pulmaan. YPÄFEMMAN paikoissa autetaan ja tar‐

vi aessa ohjataan eteenpäin.
YPÄFEMMA on LAPE‐hankkeen jalkau amiseen lii yvä konk‐

ree nen uusi palvelu nuorille ja lapsille. YPÄFEMMAN toimintaa ohjaa Ypäjän kunnan strate‐
gia sekä LAPE‐hankkeen kärkiteema YHDESSÄ. Kunnan strategian neljästä painopisteestä kaksi 
kohdistuu lapsiperheisiin ja nuoriin sekä ypäjäläiseen arkeen. LAPE‐hankkeen keskeisimpiä ta‐
voi eita puolestaan ovat matalan kynnyksen palveluiden tehostaminen sekä lasten ja nuor‐

ten hyvinvoinnin tukeminen.
YPÄFEMMA on konkree nen keino tukea lasten ja nuorten hyvinvoin a Ypäjällä. Samalla ma‐
dallamme kynnystä lasten ja nuorten sekä yhteiskunnallisten rakenteiden välillä. YPÄFEMMAN 

paikat muodostavat lapsille ja nuorille kohtaamisen verkoston.
Kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää vietetään keskiviikkona 20. marraskuuta. Tuolloin 

YPÄFEMMAN toimipisteissä on ”avoimet ovet” seuraavas :
Kirjasto klo 13‐16 (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)

 * Vapaa‐aikatoimisto klo 9‐15
Tarjolla on myös pientä purtavaa ja mehua.
Tervetuloa tutustumaan YPÄFEMMAAN!
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Ypäjän  kunta  on  sa‐mojen  haasteiden 
äärellä  kuin  lukuisat  muut 
kunnat Suomessa: tyhjenty‐
neestä taskusta täytyy pian 
alkaa  kaivaa  Visakorttia, 
jollei kuluja saada leikattua 
tai tulovirtoja kasvatettua.
Jostain  on  nipistettävä, 

mutta  mistä?  Tähän  kysy‐
mykseen  kunnanjohtaja 
Riikka Riihimäki  penäsi 
vastausta kuntalaisten kuu‐
lemistilaisuudessa, joka jär‐
jestettiin 22. lokakuuta.
Tilaisuuden  alustuksena 

talouspäällikkö Pirjo-Maa‐
rit Hellman peilasi kunnan 
talousnäkymiä  tämän  vuo‐
den talousarvion, oikaistuin 
talousarvion ja ensi vuoden 
talousarvion näkökulmasta.
Tilikauden  alijäämä  on 

oikaistun  talousarvion mu‐
kaan yli puoli miljoonaa eu‐
roa.  Ensi  vuodelle  on 
arvioitu  reipasta  400  000 
euron alijäämää.
– Aika synkkiä madonlu‐

kuja, kunnanvaltuuston pu‐
heenjohtaja Jari Hepomaa 
totesi.
Oikaistusta talousarviosta 

on poistettu Caissaniemestä 
ennakoitu myyntituotto 600 
000  euroa.  Kohde  ei  ole 
konkretisoitunut tarjouksik‐
si.

Talouden  tasapainotta‐
mistoimenpiteitä on jo tehty, 
mutta  ne  eivät  vielä  näy 
kunnan  taloudessa. Koulu‐
jen  sulkemisen on  laskettu 
synnyttävän säästöjä, mutta 
menopuoli  on  kasvanut 
etenkin  ostopalveluiden 
osalta,  ja mitä tulee valtio‐
nosuuksiin, valtiotakaan voi 
kehua avokätisyydestä. Vuo‐
sien 20152019 aikana Ypä‐
jän  kunnalle  maksetut 
valtionosuudet  ovat  laske‐
neet 757 955 eurolla.
Puheenvuoroissa puolus‐

tettiin hanakasti Caissanie‐
meä. Paikka haluttiin pistää 
tuottamaan jyvittämällä hoi‐
tovastuuta useille toimijoille 
ja tekemällä tilojen vuokraa‐
misesta  vaivattomampaa  – 
tai ylipäätään mahdollista.
–  Jonkin  verran  joudun 

työni puolesta googlaamaan 
asioita  ja  lähdin  tätäkin 
googlaamaan.  En  löytänyt 
netistä mitään tietoa, miten 
Caissaniemen saa vuokralle, 
mitä  se  maksaa  ja  pitääkö 
olla jonkin puolueen puolue‐
kirja, ypäjäläistynyt toimit‐
taja Ami Laaksonen moitti.
–  Kun  valtuusto  päätti 

laittaa Caissaniemen myyn‐
tiin, kaikki käyttörahat otet‐
tiin  pois.  Aikaisempina 
vuosina netissä on näkynyt 
kaikki hinnat, tekninen joh‐
taja Jouko Käkönen kom‐
mentoi.
Kunnanjohtaja Riihimäki 

kertoi  tehneensä seutukun‐
nalla tiedusteluja Caissanie‐
miyhteistyöstä. 
Luontoliikuntayrittäjät eivät 
ole innostuneita paikan hyö‐

dyntämisestä, jos se maksaa, 
eikä  naapurikunnissakaan 
ole yhteistyöhön sytytty.

Ypäjän  entinen  kunnan‐
johtaja Harri Juva näki kun‐
taliitoksessa  pelastuksen. 
Valtuutettu Päivi Laine toi‐
voi, että jos kuntaliitos näyt‐
tää  todennäköiseltä,  kunta 
satsaisi  itseensä  vielä,  kun 
päätäntävalta on omissa kä‐
sissä.
–  Keskustelu  on  kulmi‐

noitunut  Caissaniemeen  ja 
siitä on tullut käännekohdan 
symboli – hyvä niin. Caissa‐
niemen  hoitaminen  yhden 
talon toimesta on mahdoton‐
ta. Uuteen aikakauteen kuu‐
luu  asioiden  yhdessä 
hoitaminen,  oli  se  sitten 
kuntaliitoksen tai muun yh‐
teistyön merkeissä. Jos näyt‐
tää  siltä,  että  kunta 
menetetään, mielestäni kan‐
nattaisi pistää kaikki mene‐
mään.
Laine  vertasi Ypäjän  ti‐

lannetta Kuopioon liitettyyn 
Karttulaan, jossa investoitiin 
uusiin  rakennuksiin  ennen 
liitosta,  sillä  tulevan  emo‐
kaupungin investointihalui‐
hin ei uskottu.
Valtuutettu Juha Lunds‐

tömin mielestä kunnan kiin‐
teistöjä  tulisi  tarkastella 
kriittisesti  ja  laskea,  mikä 
niiden käyttöaste on. Riihi‐
mäki  komppasi  Lundströ‐
miä.

– Kiinteistöihin voimme 
vaikuttaa, ne ovat helpoim‐
masta  päästä.  Palveluihin 
kajoaminen on jo vaikeampi 
asia kuin seinät.
– Nousiaisten kunnassa ei 

ole enää kunnantaloa. He to‐
tesivat,  että  eivät  tarvitse 
sellaista kuluerää, kunnan‐
hallituksen  puheenjohtaja 
Markku Saastamoinen 
vertasi.
Uusien asukkaiden hou‐

kuttelemiseksi kuntaan vä‐
läyteltiin 
lähiliikuntapaikkojen  ja 
luonnon markkinoimista se‐
kä hevospitäjäbrändin yllä‐
pitoa.
– Täällä on käyty ihan oi‐

keaa keskustelua siitä, että 
työpaikkoja  ja  asukkaita 
täytyisi  saada  lisää,  mutta 
miten, se on se viisastenkivi, 
joka pitäisi  löytää. Ratkai‐
sun on oltava laajempi kuin 
Caissaniemi. Jos kriisikun‐
tamenettelyyn päädytään, se 
on  valtiovarainministeriön 
isot pahat sedät, jotka tule‐
vat  ja  sanovat,  mitä  pitää 
tehdä,  valtuutettu  Jenni 
Mäntynen kärjisti.
– Olisi hyvä katsoa jota‐

kin  toista  samankokoista 
kuntaa, jossa näistä asioista 
on selvitty, ja selvittää, mi‐
ten siellä asiat on saatu kun‐
toon,  valtuutettu  Matti 
Alanko ehdotti.

Mistä kuntalaiset 
säästäisivät?
Katriina Reijonen

Kuntavaalien ennakkoää
nestyspaikka Ypäjän kun
nanvirastolla  3.4.2017. 
Suomen valokuvataiteen 
museossa on tämän syk
syn ajan esillä valokuvaa
ja Sakari Piipon 
dokumentaarinen trilogia 
Eräitä huomioita Suomen 
poliittisesta järjestelmäs
tä. Kyseinen kuva on osa 
näyttelyä.

Osallistavassa budjetoinnissa kuntalaisilta kysyttiin, 
mistä he olisivat valmiita tinkimään. Kunnanjohtaja 
Riikka Riihimäen ja valtuuston puheenjohtajan Jari 
Hepomaan mukaan käsillä ovat viimeiset hetket, kun 
asioihin voidaan vielä itse vaikuttaa. Kuva: KR
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Ennen vanhaan oppi‐lailla  piti  olla  kou‐
lussa  eväät  mukana, 
yleensä  leipää  ja  maitoa. 
Anjan ollessa alakoulussa 
opettaja vaati, että maito‐
pullot  piti  panna  pesään, 
jossa oli edellisenä päivänä 
ollut valkea, niin että juo‐
ma pysyi lämpimänä. Pul‐
lossa oli kumitiiviste, josta 
irtosi makua. Maito maistui 
kamalalta. Tosin makuja on 
monia: Anja  muistaa  yh‐
dellä pojalla olleen tapana 
juoda mustetta.
Maksuttomaan  koulu‐

ruokailuun siirryttiin Suo‐
messa  vuoteen  1948 
mennessä.  Ypäjänkylässä 
kouluruokailu  alkoi  ylä‐
koulussa jo vuonna 1941. 
Tuolloin koululle valmistui 
keittola, jossa oli muuripa‐
ta  ja  hella.  Alakouluissa 
kouluruokailuun siirryttiin 
muutamaa  vuotta  myö‐
hemmin.  Niiden  keittolat 
rakennettiin ulkorakennuk‐
seen. 
Alkuun kylän talot lah‐

joittivat koululle ruokatar‐
peita,  kuten  jauhoja, 
ryynejä ja perunoita. Oppi‐
laat keräsivät koululle puo‐
lukat.  Ruoka  oli 
lusikkaruokaa:  keittoa, 
puuroa  tai  velliä,  esimer‐
kiksi  perunasoppaa,  ”pa‐
pusoppaa”,  mannaryyni, 
puolukka  ja  ruispuuroa, 
makaroni, kaura, ohra ja 
helmivelliä  sekä  ruisjau‐
hoista keitettyä vesivelliä. 
Kokonaisia  perunoita  ei 
tuolloin koulussa syöty. 

Leipä ja maitopullo täy‐

tyi  yhä  tuoda  kotoa,  sa‐
moin  emalilautanen  ja 
lusikka. Jokaisella oli ruo‐
kaliina, joka asetettiin pul‐
petille,  ja  ainakin 
1950luvulta  lähtien  piti 
olla myös pyyheliina, kun 
tavaksi tuli pestä kädet en‐
nen ruokailua. (Vuosikym‐
meniä  myöhemmin 
pyyheliinat vaihdettiin hy‐
gieniasyistä  paperipyyh‐
keisiin.)
Yläluokan tytöt toimivat 

vuoroviikoin  pareittain 
keittolajärjestäjinä. He aut‐
toivat keittäjää perunoiden 
kuorimisessa, tiskaamises‐
sa  ja  astioiden  kuivaami‐
sessa.  Kuivauspyyhe  piti 
tuoda kotoa. Keittolajärjes‐
täjillä  tuli  olla  esiliina 
edessään ja liina päässään. 
Ruoanlaittoon  tarvitta‐

van maidon pojat hakivat 
tonkilla meijeristä. Meije‐
rin  toiminnan  loputtua 
maito  noudettiin  Lylyltä, 
samoin  alakouluille  haet‐
tiin maito naapuritaloista. 
Oppilaat kyllä arvostivat 

ruokaa ja se yleensä mais‐
tui  hyvin,  mutta  sopassa 
olleita  isoja  läskinkappa‐
leita kavahdettiin. Eräskin 
poika,  joka ei pitänyt pa‐
pusopassa olleista  läskin‐
paloista,  ampui  ne 
viivoittimella kattoon. Jon‐
kun kerrotaan joskus jopa 
vaivihkaa  kaataneen  sop‐
pansa ikkunasta.  
Pentti muisteli, että Ka‐

tinhännän  koulussa  oppi‐
laiden  jäi  kerran  jostain 
syystä ruoka syömättä. He 
veivät  lautasensa  pois, 
mutta opettaja Rauha Salo 

komensi hakemaan ne ta‐
kaisin  ja  syömään  ruoan 
loppuun. Lautaset olivat jo 
menneet  sekaisin.  Pentti 
ehti ottaa sen, missä  ruo‐
kaa oli jäljellä vähiten.
Hannulla  oli  Nikin 

kanssa vääntöä vellin syö‐
misestä. Velli keitettiin va‐
lurautapadassa,  jossa  oli 
edellisenä päivänä valmis‐
tettu  perunasoppaa,  ja 
Hannun  mielestä  se  yhä 
maistui vellissä. Niki söi, 
Hannu ei. Puuro kyllä me‐
ni Hannullakin alas, koska 
sen  kanssa  oli  marjasop‐
paa,  joka peitti perunaso‐
pan jälkimaun.
Ainakin  1950luvulla 

oppilaille juotettiin koulus‐
sa kalanmaksaöljyä. Ensin 
öljy lusikalla suuhun, sit‐
ten velliä päälle. Taas oli 
Hannulla ja Nikillä sanan‐
vaihtoa.
1960luvun alussa ylä‐

koulussa tehtiin remontti, 
jonka  yhteydessä  myös 
keittola korjattiin. Ruoka‐
listakin muuttui. Krjukof‐
fin Ritva, joka toimi jonkin 
aikaa  keittäjänä,  edisti 
koululaisten  kasvisten 
syöntiä. 
1970luvulla listalle tu‐

livat laatikot. Etenkin ma‐
karonilaatikko  oli 
oppilaiden  suursuosikki. 
Se oli yhtä herkullista val‐
misti  sen  sitten  Lähteen‐
mäen  Lyyli  tai  Vaittisen 
Esteri. Oli myös mm. po‐
ronkäristystä, kanaviillok‐
kia, maksakastiketta  sekä 
sellainen  hämmästyttävä 
lounas kuin Oslon aamiai‐
nen,  joka  koostui  lämpi‐

Koulumuistoja Ypäjänkylästä
RUOKAILU: Eväistä erityisruokavalioihin

Syksyinen terveh
dys!

Olen Katja Hilden, sosiaalioh‐
jaaja. Aloi n työt kunnan sosi‐
aalitoimessa lokakuun alussa 
ja aion olla täällä ainakin vuo‐
den 2020 loppuun.
Olen innoissani uudesta mie‐
lenkiintoisesta työstäni, mu a 
tämä on vaa nut myös paljon 
uuden ope elemista.
Olen koulutukseltani sosiono‐
mi ja myös lähihoitaja. Olen 
tehnyt yli kymmenen vuo a 
sosiaali‐ ja terveysalalla töitä, 
kokemusta  on  eh nyt  tulla 
eniten sairaalassa työskente‐
lystä ja erilaisista asumispalve‐
luista sekä päivätoiminnasta. 
Vapaa‐ajalla minut löytää koi‐
rien kanssa metsästä, juoksu‐
lenkiltä tai joogamatolta mitä 
kummallisempiin asentoihin 
vääntäytyneenä.
Minun luokseni saa tulla niin 
pienten kuin isojenkin mur‐
heiden kanssa, ja vaikka ihan 
ilmankin murheita vain päi‐
vääni piristämään!
Työnkuvaani kuuluu kaiken‐
laisten sosiaalisten asioiden 
hoito. Voit tulla luokseni ju e‐
lemaan kriisin kohdatessa, yk‐
sinäisyyden  piinatessa, 
taloushuolien  kasvaessa  tai 
vaikka huolen painaessa omai‐
sen hyvinvoinnista.
Olen Ypäjällä aina pari omina 
viikkoina, parhaiten minut saa 
kiinni soi amalla ja sopimalla 
tapaamisaikaa.

Hei, 
Olen Minna Nouko, Ypäjän 
kunnan uusi varhaiskasvatus‐
johtaja. Aloi n työt Ypäjän 
kunnalla 1.9.2019.
Kotoisin olen Tampereelta, 
mu a nykyisin asun Jokioisel‐
la mieheni kanssa. Perheem‐
me lapset ovat jo muu aneet 
pois kotoa.
Olen työskennellyt varhaiskas‐
vatuksen / esiopetuksen paris‐

sa jo 33 vuo a, Forssan 
kaupungilla. Olen näiden vuo‐
sien aikana käynyt tutustu‐
massa Humppilan ja 
Tammelan varhaiskasvatuk‐
seen. 
Ennen Ypäjälle siirtymistäni 
olin työskennellyt Forssan am‐
ma ‐ins tuu ssa kasvatus‐, 
sosiaali‐ ja terveyspuolen 
ope ajana. Forssan amma ‐
ins tuu ssa ope n lähinnä lä‐
hihoitajia, koulunkäynninoh‐

jaajia ja perhepäivähoitajia
Työpäivien ulkopuolella pidän 
puuhastelusta puutarhassa, 
matkustelusta ja käsitöistä. 
Unelmana on, e ä eläkevuo‐
sien talvet voisin vie ää läm‐
pöisen auringon alla ja kesät 
vie äisin Suomessa ja Jokioi‐
silla.
Toivotan Teille kaikille oikein 
hyvää loppu syksyä ja iloista 
joulun odotusta!
Terkuin, Minna
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mästä  kaakaomukillisesta, 
juustosämpylästä  ja  keite‐
tystä kananmunasta. 
Pitkinä koulupäivinä alet‐

tiin  tarjota myös välipalaa, 
joka oli yleensä juurespaloja 
tai  näkkileipää.  Joskus  oli 
sellaista  kotonakin  harvi‐
naista uutta herkkua kuin jo‐
gurttia. Mäkilän Jussi, joka 
ei  muutenkaan  pitänyt  jo‐
gurtista, sai purkinkantta au‐
ki  repäistessään  sisällön 
päälleen.    ”Jussi  ei  tykkää 
jugurtista,  mutta  jugurtti 
tykkää Jussista”, Niki totesi.

Leenan  muistoja  ajalta 
Ypäjänkylän koulun keittä‐
jä–siivoojana
Oli iso muutos, kun 1980

luvulla ruokaa ei enää val‐
mistettu  omalla  koululla, 
vaan se alettiin kuljettaa kir‐
konkylältä.  Leena  pakkasi 
lämpimät  ruoat  ja  salaatit 
keskuskeittiöllä,  josta  ne 
kuskattiin Ypäjänkylän kou‐
lulle. Ruokailuvälineet ja ot‐
timet olivat  koululla,  jossa 
ne myös pestiin. 1980luvun 
lopulla remontin yhteydessä 
keittolaan hankittiin astian‐
pesukone, siihen asti oli tis‐

kattu käsin.
1980luvulla  Perttulan 

koululaiset  alkoivat  saada 
perunansa kuorittuna. Ypä‐
jänkylän  koulussa  jotkut 
vanhemmat oppilaat alkoi‐
vat kysellä, miksi heidän piti 
kuoria perunansa, ja he jopa 
toimittivat  koululautakun‐
nalle asiaa koskevan kirjeen.
Keskuskeittiöllä  muusi 

tehtiin  aluksi  Mummon 
muusi  jauheesta. Kun  uu‐
den  hienotavan  padan  an‐
siosta alettiin käyttää oikeita 
perunoita,  muusi  maistui 
koululaisille niin hyvin, että 
ensimmäisellä  kerralla  se 
loppui kesken!

1990luvulla ruokalistalle 
alkoi tulla eri maiden ruoka‐
lajeja, kuten lasagnea, pael‐
laa  ja  pyttipannua.   
Aiemminkin Niki oli tarjon‐
nut  oppilailleen  vieraiden 
maiden ruokia, esimerkiksi 
spagettia, kun tunnin aihee‐
na oli ollut  Italia.   Seuraa‐
vallakin  vuosikymmenellä 
tuli  yhä  uusia  ruokalajeja. 
Myös erityisruokavaliot  li‐
sääntyivät. 

1990luvulla koululaisille 
alettiin tarjota oikea joulua‐
teria. Tarjolla oli monta sort‐
tia:  kinkkua,  laatikoita, 
rosollia, kalaa. Laskiaisena 
tarjottiin hernekeittoa ja las‐
kiaispullaa.
Keittäjän  töihin  kuului 

myös siivous. Koulupäivän 
päätteeksi lattiat mopattiin ja 
liitutaulut  pestiin.  Märällä 
kelillä eteinen oli kuivattava 
aina kun lapset olivat tulleet 
sisälle. 
Ikkunat  piti  vuosittain 

pestä  sisältä  ja  ulkoa.  Sii‐
vouksen suhteen suuri muu‐
tos oli, kun käyttöön tulivat 
koneet.  Yksi  kone  kiersi 
kouluilla,  kun  muovimat‐
toon vaihdetut entiset lauta‐
lattiat pestiin ja vahattiin.

Muistelemassa  Hilkka 
Mäkilä,  Anja  Rantanen, 
Marjatta  Kyläsorri,  Lea 
Reunanen, AinoMaija Kan‐
tee, Pirkko Lipponen, Tiina 
Niinimaa, Hannu Lammela, 
Pentti  Marjamäki,  Urho 
Puukka,  Eljas  Kantee  ja 
Leena Paloposki.

Aseman alakoulun lukuvuoden 1958–1959 luokkakuva 
on otettu ruokailun yhteydessä. Takana seisovat opet
taja Elli Salminen ja keittäjä Maija Lähdesmäki. Tämän
kaltainen toiminnallinen luokkakuva lienee harvinainen.
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Eläkeliiton Ypäjän yhdistys
12.11. Syyskokous klo 13 (hallituksen kokous klo 11), Veteraa‐
nitupa.  Piirin  edustajana  Inkeri  Koskela.  Käsitellään  toiminta‐
suunnitelma ja talousarvio ja muut hallitukselle tuodut asiat.

19.11. klo 13 Lukupiiri, Veteraanitupa

22.11.  klo 13 Tarinatupa, Veteraanitupa. Vieraana Seppo Po‐
sio, aiheena talvisota.

22.11.  klo 19 Konser +elokuva Kari  Tapion elämästä,  ”OLEN 
SUOMALAINEN”, kestää väliajan kanssa 3t 15 min. Lähtö seu‐
rakuntakodilta  klo  17.15.  35,00  e  sisältää  myös  matkat. 
HUOM! Esitys Salossa, Karkkila peruuntui. Lisäpaikkoja saata‐
villa, ilm. 9.11 mennessä p. 0500 503640/0400 535315. Mak‐
sut 13.11 mennessä:  FI55 5539 0240 0010 72

28.11. klo 10 Piirin syyskokous, Tammela

29.11. Pikkujoulu  Lehmiranta. 44,00 e  sisältää matkat+Joulu‐
ruokailu  +Eija  Sinikan  joulukonser   +kahvit  +tanssit.  Lähtö 
seurakuntakodilta  klo  12  paluu  n.  20.00.  Ilm.  viimeistään 
15.11 p.   0500 503640/0400 535315. Maksut 18.11 mennes‐
sä: FI55 5539 0240 0010 72.

30.11. Joulumarkkinat Pertunkaari

13.12  klo  13.00  Tarinatupa,  Veteraanitupa.  Vieraana  Auno 
Koskinen, aiheena liikenneasiat.

Hyrsynkulman kyläyhdistys
Sääntömääräinen syyskokous sunnuntaina 8.12. klo 15.00 Ve‐
teraanituvalla. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Jokiläänin opistolaisyhdistys ry
29.11.  klo  18  Syyslukukauden  päätös laisuus  Paanan  koulun 
ruokalassa,  Asemakuja  1,  Jokioinen.  Vanhoja  ja  uusia  joulu‐
lauluja,  joulupukki, pientä ohjelmaa, puuroa ja rusinasoppaa, 
kahvia, tor uja sekä arpoja.

14.12. Retki Porvoon joulumarkkinoille. Vierailemme jouluto‐
rilla, Wanhan ajan  rautakaupassa, Brunbergin makeiskaupas‐
sa  ja  tutustumme  kaupunkiin.  Ilm.  8.12.  Kurssinumero 
000605.

19.1. Matkamessut. Messuilla esi äytyy n. 1000 ko ‐ ja ulko‐
maista matkanjärjestäjää. Ilm. 12.1. Kurssinumero 000800.

Retket  ja  tapahtumat  ovat  avoimia  kaikille.  Lisää  retkiä  ke‐
väällä.  Seuraa  ilmoi elua.  Ilm. h ps://www.opistopalvelut.fi/
jokilaani/ tai Jokiläänin kansalaisopisto 044 792 8148.

Keskustan Perttulan py
Sääntömääräinen  syyskokous pidetään Veteraanituvalla maa‐
nantaina 11.11.2019 klo 17:00. Tervetuloa! Johtokunta

Keskustan Ypäjän Eteläinen paikallisyhdis
tys ry
Sääntömääräinen  syyskokous pidetään Veteraanituvalla maa‐
nantaina  11.11.2019  klo  16:30.  Johtokunta  kokoontuu  klo 
16:00. Tervetuloa! Hallitus

Keskustan Ypäjän kunnallisjärjestö ry
Sääntömääräinen syyskokous pidetään Veteraanituvalla maa‐
nantaina 11.11.2019 klo 19:00. Johtokunta kokoontuu klo 18. 
Esillä  sääntöjen määräämät  asiat  sekä  lisäksi  sääntömuutos. 
Tervetuloa! Johtokunta.

Keskustan Ypäjänkylän paikallisyhdistys ry
Sääntömääräinen  syyskokous  pidetään  Seuraintalon  takkatu‐
valla  torstaina  14.11.2019  klo  19:00.  Johtokunta  kokoontuu 
klo 18. Tervetuloa! Johtokunta.

Kulttuuri Puomi ry
Sääntömääräinen  syyskokous  ke 10.12.  klo  18 Ravintola Kar‐
rinpuomissa.

Joulumarkkinat  la  30.11.  klo  11‐15  Pertunkaaressa.  Myyn ‐
paikat Idea cket.fi/Kul uuripuomi

Vuoden ypäjäläinen  teko 2019: Teemana ypäjäläiset  toimijat 
(yhdistykset,  yritykset,  yhteisöt).  Lähetä ehdotuksesi  kul uu‐
ripuomi@gmail.com!

Loimijoki Golf
Jouluiset yhteislaulut   Erkki Liikasen  johdolla Loimijoki Golfin 
Klubitalolla (Jaakkolan e 190) to 12.12. klo 18. Tapahtumaan 
on vapaa pääsy, tervetuloa!

MLL Ypäjä
Mannerheimin  Lastensuojeluliiton  Ypäjän  yhdistyksen  sään‐
tömääräinen syyskokous Veteraanituvalla torstaina 14.11. kel‐
lo 19. Tervetuloa kaikki uteliaat ja toiminnasta kiinnostuneet!

SPR Ypäjän osasto
Kaikille ypäjäläisille tarkoitetut Haavin aamut keskiviikkoisin ja 
torstaisin klo 9‐11.30, Varsanojan e 8. Tarjolla on kahvia, voi‐
leipiä ja hyvää seuraa. To 28.11 vierailee kunnanjohtaja Riikka 
Riihimäki. Joulukahvit to 19.12. Joulutauko 20.12.19‐7.1.20.

SPR  syyskokous  25.11  Ypäjän  Annan en  Liikekeskuksessa. 
Hallitus klo 18 ja syyskokous klo 18:30.

Lisä etoja puh. 050 363 0508 tai 050 370 6867

VarsanojanUiton yksityistiekunta
Syyskokous  Ketomäessä, Noora  Ketonen  ja Mikko Vähämäki, 
Kalkkimäen e,  su  17.11.2019  klo.  13.  Käsitellään  hoitokun‐
nalle saapunut kirjelmä sekä sääntömääräiset asiat.

Ypäjän Karjalaisseura ry
Vuosikokous  ja  tupailta  istaina  19.11.2019  kello  18.00  al‐
kaen Veteraanituvalla, Per ulan e 7 Ypäjä. Kokouksessa käsi‐
tellään sääntöjen määräämät asiat.

Marras‐joulukuu 2019

Yhdistystoiminta
LUE PALSTA TARKKAAN.

On syyskokousaika. Osa sääntömääräisistä syyskokouksista 

vain maksu omana teks ‐ilmoituksena.
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Ypäjän Keskustanaiset ry.
Sääntömääräinen  syyskokous    3.12.  klo  17.00  Veteraanitu‐
valla.  Keskustellaan  yhdistyksen  tulevaisuudesta.  Johtokunta 
kokoontuu klo 16.30 samassa paikassa.

Ypäjän kotiseutuyhdistys ry
Syyskokous keskiviikkona 20.11.2019 kello 18.00 alkaen Vete‐
raanituvalla,  Per ulan e  7  Ypäjä.  Käsitellään  sääntöjen mää‐
räämät asiat. Kahvitarjoilu.

Ypäjänkylän kyläyhdistys ry
14.11. Syyskokous klo 18:30. Sääntöjen määräämät asiat.

30.11.  Yleisön  pyynnöstä  Seuraintalolla  pikkujoulu  koko  per‐
heelle  klo  20–01.  Luvassa ohjelmaa,  vieras  Korvatunturilta  ja 
tanssista  vastaa  Holja  Harmonikkaduo  Piia  &  Mervi.  Pääsyli‐
put: aikuiset 10€, lapset 7‐15v 5€, perhelippu 25€

15.12.  Joulumyyjäiset  klo  13  –  16.  Pöytävuokra  5€.  Pöytäva‐
raukset viimeistään 13.12. Pirkolta puh 050 468 2588

24.12. klo 15 alkaen Yksinäisten Joulujuhla Seuraintalolla. Oh‐
jelmassa  ruokailu,  saunominen,  ja  jouluinen  seurustelu.  En‐
nakko‐  ilmoi autumiset  viimeistään  9.12. 
anne.kolinkanta@pp3.inet.fi  tai  puh.  iltaisin  klo  16  jälkeen 
040 520 0560. Lisä etoa myös www.ypajankyla.fi.

Keskiviikkoisin  saunailta  3€/kerta.  Naiset  18  –  19:30, miehet 
19:30 – 21.

Ypäjänkylän Maa ja kotitalousnaiset
7.11.2019  kello  18  Tupailta  Ypäjänkylän  Seuraintalolla,  Tup‐
perware ‐tuo eisiin tutustumista

21.11.2019  kello  18.30  syyskokous  Seuraintalolla,  tarjolla 
puuroa ja sekahedelmäsoppaa

Ypäjän Maamiesseura ry
Syyskokous  torstaina  21.11.2019  klo  18.30  Ypäjänkylän  Seu‐
raintalolla.  Käsitellään  sääntöjen  syyskokoukselle  määräämät 
asiat. Puurotarjoilu! Tervetuloa! Johtokunta

Ypäjän Reserviläiset ry
Syyskokous veteraanituvalla torstaina 21.11 klo 18:30

Ypäjän Yllätys ry
Syyskokous 24.11.2019 klo 14.00 Pertunkaaren palloilusalissa, 
käsiteltävänä sääntöjen määräämät asiat.

Syksyn  liikuntatarjonta  verkkosivuillamme,  Facebookissa  sekä 
Pertunkaaren ilmoitustaululla.

Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän 
seurakunnan julkaisema 

tiedotuslehti Ypäjän 
kunnan asukkaille.

47. 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

Tammikuun Ypäjäläinen ilmestyy 

15.1.2020. Lehteen tarkoite u 

aineisto on lähete ävä 

sähköpos tse osoi eeseen 

ypajalainen@ypaja.fi viimeistään 

maanantaina 6.1.2020 klo 15.
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Ikäihmisille ohjausta ja neuvontaa Ypäjän 

palvelukeskuksessa

Palveluohjauksen päällikkö Marja a Palojärvi 

tava avissa seuraavina aikoina

27.11.2019 klo 12‐15

18.12.2019 klo 12‐15

Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN

TORSTAINA 14.11.2019
TORSTAINA 12.12.2019

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

Marras‐joulukuu 2019

YPÄJÄN KIR
JASTO

Hossin e 2, 32100 Ypäjä

Puh. 044‐4352006

ypajan.kirjasto@ypaja.fi

www.ypaja.fi | www.louna‐

kirjastot.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

Aa oaukiolot klo 11‐14 

5.12. , 23.12. ja 31.12.

Kirjasto sulje u 

6.12. ja 24.‐26.12.

MARRASJOULUKUUN 
NÄYTTELY

Jokiläänin kansalaisopisto

LIIKUNTAVÄLINEITÄ 
KIRJASTOSTA

Kahvakuulia,  kävelysauvoja, 

selä miä,  fitness‐säkkejä 

laina avissa kirjastossa!

Avoin perhekerho on lasten ja 

aikuisten rento kohtauspaikka, 

jossa on:

• Leikkiseuraa lapsille

• Ju useuraa aikuisille

• Toimintaa ja tekemistä

• Välipala

MARRAS‐ JA JOULUKUUN

AIHEITA:

1.11. askartelu, kurpitsa

8.11. askarrellaan isälle

15.11. leivotaan pipareita

22.11. Lapsen oikeuksien 

päivänä temppurata

29.11. Itsenäisyyspäivän liput

6.12. EI KERHOA

13.12. Par omajalla tehdään 

joulukor eja ja nau taan 

joulupuuro

20.12. jouluinen askartelu

27.12. EI KERHOA

3.1.2020 askarrellaan rake 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 

SYYSKAUSI
JATKUU PERJANTAISIN KLO 9‐

11.30 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
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Juttu lehteen?
Ypäjäläisessä julkaistaan edelleen mielellään lukijoi
den lähettämiä juttuja ja kuvia.
Toimita aineisto sähköpostitse osoitteeseen ypajalai‐

nen@ypaja.fi. Juttu voi olla kirjoitettu Wordiin tai suo‐
raan sähköpostin tekstikenttään. Muistathan liittää juttuun 
kirjoittajan nimen ja valokuvat alkuperäisessä koossa. 
Käsin kirjoitettuja juttuja lehti ei ota vastaan.

Nämä kunnan tapahtumien il
moitukset vain verkkolehdessä, 

koska aineisto toimitettiin ai
neiston jättöajan jälkeen.


