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PERTUN PÄIVÄT
Kaikille avoin Pertun päivän
suunni elukokous on
31.5.2022 klo 18 Haavissa!
Lisä edot: Piia Nikkilä puh.
050 5747732
Pertun Päiviin ja Ypäjän
Yöhön lii yvät yhdistysten
ilmoitukset julkaistaan
maksu a Ypäjäläisessä
6/22 (ilmestyy 10.8.2022).

KUNTOILU
PALKINNOT
Ahkerat kuntoilijat Mika
Toivola ja Jari‐Pekka Salmi
ovat voi aneet palkinnot.
Palkinnot ovat hae avissa
kunnantalolta.
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Kesän tuloa odotellessa
Matti Alanko, kunnanhallituksen puheenjohtaja

K

evät on jo pitkällä, kun
kalenteria katsoo, mutta
hitaasti etenee. Tämä vuosi on
monella tavalla hyvin erilai‐
nen. Talvi oli pitkä ja kesä an‐
taa odottaa itseään, ennusteissa
koleaa alkukesää. Kylvönaika
lähestyy ja mietteet ovat hyvin moninaiset, tuleeko tästä sa‐
tokaudesta edes keskinkertainen. Tarvetta olisi hyvälle sa‐
dolle niin määrällisesti kuin laadullisesti. Maaseudulla riittää
haastetta ruuantuotannon suhteen.

K

unnassa on laitettu vireille monia erilaisia asiakoko‐
naisuuksia, osa on lainsäädännöstä tulevia ja osa on
omaa kehittämistoimintaa. Koronaaikana monet asiat jäivät
toteutumatta, johtuen paljolti erilaisista rajoittavista toimen‐
piteistä. Korona on muuntautunut ja isolla osalla rokotukset

YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSET
Yksityisteiden kunnossapitokustannusten avustushakemukset
on jäte ävä 23.5.2022 klo 15.00 mennessä, os. Ypäjän kunta,
Per ulan e 20, 32100 Ypäjä tai kunta@ypaja.ﬁ.
Hakemuslomakkeita on saatavana kunnanviraston
palvelupisteestä ja interne stä osoi eesta www.ypaja.ﬁ –
Lomakkeet – Yksityisteiden avustushakemus.
Lisä etoja teknisestä toimesta, p. 0500 801914.
Ypäjällä 28.3.2022
Tekninen lautakunta
www.ypaja.ﬁ

lieventävät tilannetta. Nyt alkavat kalenterit täyttyä monista
palavereista ja tapahtumista. Kunnassa on valmisteltavana
tasaarvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma sivistystoimessa,
joka tulee kattamaan koko kunnan toimialat. Sen tulee olla
selkeä ja ytimekäs. Haasteena on saada näihin erilaisiin
suunnitelmiin tavoitteet ja mittarit asioiden seurantaan.

Y

ksi toukokuun tapahtumista, joka on ainutlaatuinen,
on Salla Koskelan muistaminen Ypäjän torilla 7.5
klo 12.00. Torille on järjestetty tilaisuus Sallan huippuur‐
heilun saavutusten kunniaksi ja mahdollisuus tulla tapaa‐
maan häntä. Torilla on myös ohjelmaa järjestetty, tämän li‐
säksi. Tavataan torilla ja muistellaan hyviä urheilijan
saavutuksia yhdessä. Lämpimät onnittelut Salla näin lehden‐
kin välityksellä.
Hyvää tulevaa tapahtumarikasta kesää kaikille!

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

ASIOINTIMATKAT
FORSSAAN
TORSTAINA 12.5.2022
TORSTAINA 2.6.2022
ja HUOM. TIISTAINA 21.6.2022
Lähtö Ypäjän torilta klo 10.00 ja paluu Forssasta noin klo
12.30. Matkan hinta on 11 euroa/henkilö. Forssassa taksi
ajaa kauppakeskuksiin (Prisma, Citymarket) ja tarpeen
mukaan Forssan keskustaan.
Kesätauon jälkeen seuraavat reissut ovat elokuussa!
Ilmoittautuminen asiointimatkalle:
Taksi Tuomas Sirén, puh. 040 7575 833

Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän
seurakunnan julkaisema
tiedotuslehti Ypäjän
kunnan asukkaille.
50. vuosikerta
Lehden suurin vastuu
ilmoituksen
julkaisemisessa
sattuneesta virheestä on
ilmoituksen hinta.

Kunnanvirasto:

Ypäjän seurakunta

ILMOITUSHINNAT

Per ulan e 20

Per ulan e 8

Yhdistyksen ilmoitukset ‐30%

32100 Ypäjä

32100 Ypäjä

puh. (02) 762 6500

puh. (02) 767 3108

kunta@ypaja.ﬁ

ypaja.srk@evl.ﬁ

Päätoimittaja:

Seurakuntatoimisto

Katriina Reijonen

Ma, ke, to klo 9‐12

puh. 050 337 2527

Diakoniatoimisto

ypajalainen@ypaja.ﬁ

ILMOITUSTEN JÄTTÖPÄIVÄ

ke klo 14‐15,

Sivunvalmistus:

Seuraava Ypäjäläinen ilmestyy

pe klo 14‐15

8.6.2022. Lehteen tarkoite u

Etu ja takasivu
0,75 €/pmm + alv
Muu osa lehteä
0,50 €/pmm + alv

Painotalo Painola

aineisto on lähete ävä

Jakeluhuomautukset:

sähköpos tse osoi eeseen

Jakelukulma Oy

ypajalainen@ypaja.ﬁ viimeistään

puh. 050 447 7739

maanantaina 30.5.2022 klo 15.
Nro 6/2022 ilmestyy 10.8.2022.
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Ypäjäläisiä menestystarinoita
Tatu Ujula, kunnanjohtaja

Y

päjäläislähtöisen, ja moninkertaisesti arvokisamitaleilla palkitun, hiihtosuunnistaja Salla Koskelan
hieno urheilu-ura saapui maaliviivalle
kuluneen kisakauden päätteeksi. Salla
on hiihtänyt myönteisen Ypäjä-kuvan
maailman tietoisuuteen. Lauantaina
07.05.2022 klo 12:00 alkaen Salla tapaa
Ypäjän torilla tärkeitä kannatusjoukkojaan eli Ypäjän kuntalaisia. Tervetuloa
siis onnittelemaan ja muistelemaan
hänen saavutuksiaan.

Y

päjää on viety maailmanmaineeseen myös muiden urheilulajien kautta. Itselleni tulee mieleen
hevoslajit, joista en tohdi edes lähteä
arvaamaan kuinka monta mitalistia
Suomen hevospitäjä on historiansa
aikana kyennyt kasvattamaan. Upea
Loimijoen maasto on tarjonnut erinomaiset harjoituspuitteet hevosurheilulle. Oli sitten kyse rakennetusta ympäristöstä tai luontoäidin itse
muovaamasta, tässä kunnassa riittää
mahdollisuuksia haasteita hakevalle
hevosharrastajalle.

I

tse pääsin tutustumaan myös
toisenlaisiin menestyjiin. Nimittäin
soitin hiljakkoin yritystoimintansa
aloittaneet ypäjäläiset yrittäjät lävitse.
Oli oikein mukava rupatella muutama
sana ja kutsua samalla heidät henkilökohtaisesti Yrittäjien iltatee -tilaisuuteen. Tulevaisuudessa välitön keskustelu yrittäjien kanssa varmasti jatkuu.
Teette tärkeää työtä kunnan elinvoiman hyväksi, muistakaa se aina.

T

ulevaisuuden menestyjiä kunnassamme on siis varmasti
useita. Ehkä sinunkin lähipiiristäsi löytyy arjen sankari: esimerkiksi auttavainen naapuri, osaava autonkorjaaja
tai vaikka taitava käsityöläinen. Ypäjäläisiä menestystarinoita on ympärillämme, kun osaamme vain katsoa
tarkasti.
Mukavaa kevään jatkoa!

"

En tohdi lähteä arvaamaan, montako mitalisti a S u o m en h ev o s p i tä j ä
o n h i s to r i a n s a a i k a n a
k yen n yt k a s v a tta m a a n .

TOIMINTAA TOUKOKUUSSA
Tapahtuma
Kultaisen iän kerho
Laulusiskot
Veisuuveljet
Sanajumalanpalvelus
Ypäjänkylän diakoniapiiri
Laulusiskot
Veisuuveljet
Messu
Diakoniapiiri
Siionin Kannel
Palvelukeskushartaus
Kultaisen iän‐kerho
Laulusiskot
Messu
Helatorstain messu
Israel‐ilta seurakuntakodilla
Messu

Pvm
5.5.2022
5.5.2022
6.5.2022
8.5.2022
12.5.2022
12.5.2022
13.5.2022
15.5.2022
17.5.2022
17.5.2022
18.5.2022
19.5.2022
19.5.2022
22.5.2022
26.5.2022
26.5.2022
29.5.2022

TOISTUVAT TAPAHTUMAT:
Päiväkerho
ti ja to
Varkki‐kerho Haavissa
ti
Perhekerho
ke
Nuortenilta
ke
Diakoniapäivystykset
ke ja pe
Muskari
pe
Lasten kerhotoiminta jää toukokuun loputtua kesätauolle

Klo
11.30 ‐ 13.30
18 ‐ 20
15.30 ‐ 17.30
10
12
18‐20
15.30 ‐ 17.30
10
13 ‐ 15
18 ‐ 20
13 ‐ 15
11.30 ‐ 13.30
18 ‐ 20
10
10
15 ‐ 18
10

9 ‐11
14.30 ‐16
10 ‐12
18 ‐ 20
14 ‐ 15
11 ‐11.30

DIAKONIATYÖN
TOUKOKUU
Kultaisen iän kerho torstaisin klo
11.30 alkaen:
5.5. & 19.5.2022
Ypäjänkylän diakoniapiiri torstai‐
na 12.5.2022 kello 12.00 seurain‐
talon takkatuvalla
Diakonia/musiikkipiiri seurakun‐
tatalolla istaina 17.5.2022 kello
13.00 (mukana kan ori).
Päivystykset:
Keskiviikkoisin kello 14‐15
Perjantaisin kello 14‐15
Muuna aikana sovitus .
Lämpimäs tervetuloa mukaan!
Katriina Laiho, diakoniatyöntekijä
katriina.laiho@evl.ﬁ tai 040‐
5536362

LAPSILLE
Päiväkerhot jatkuvat vielä tou‐
kokuun ajan tu uun tapaan
istaisin ja torstaisin kello 9‐11.
Syksyn kerhoihin voi jo il‐
moi autua. Ilmoi autumiskaa‐
vakkeita saa seurakuntatalolta
tai ne sivuilta. Vanhoilta ker‐
holaisilta rii ää pelkkä suulli‐
nen ilmoitus. Kerhoon ovat
tervetulleita tänä vuonna kol‐
me vuo a täy ävät.
Lisä etoja lastenohjaaja Katrii‐
na Laiholta: 040‐5536362 /
katriina.laiho@evl.ﬁ

TULOSSA
Diakoniatyön järjestämä seura‐
kuntaretki, josta edotetaan
myöhemmin ko sivuilla sekä
muun toiminnan yhteydessä.

Kirkossa järjestettiin 24.4.2022 Sound of
Life gospelyhtyeen konsertti. Konserttiin
liittyviä kirjoituksia s. 13. Konsertin järjesti
Eläkeliitto Ypäjän yhdistys. KUVA: Ypäjän
seurakunta
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Sakastin ikkunasta

Ei liikaa, mutta ei
liian vähääkään
Kevätvirsi

Kukka Salmiovirta, vs. kirkkoherra

T

ämän Ypäjäläisen il‐
mestyessä olemme
ehtineet iloita pääsiäisen
suunnatonta riemua ja viet‐
täneet heti perään vapunkin
simoineen, munkkeineen ja
tippaleipineen. Nyt on aika
suunnata katse kevääseen ja
alkavaan kesään. Mitä sinä
toivot keväältäsi? Entä ke‐
sältä? Varmasti hyvin moni
meistä toivoo, minä ainakin,
että maailman tilanne rau‐
hoittuu ja sota Ukrainassa
saa päätöksensä. Joku ehkä
toivoo ansaittua lepotaukoa
rankkaan työurakkaan, toi‐
nen toivoo että löytäisi työ‐
tä. Kolmas tähyää taivaalle
ja toivoo säiden asettuvan
sopivasti kohdilleen, jotta

"

Onko oikein toivoa itselleen parempaa työ‐
paikkaa, kun naapurilla ei ole edes riittäväs‐
t i r uo k a a ?

luonto ja viljelykset saavat
kasvaa ja kukoistaa. Joku
toivoo kohtaavansa elämäs‐
sään ystävän. Jollakin on
toive saada talousasiat kun‐
toon ja rahat riittämään, jo‐
ku toivoo paranevansa. Joku
toivoo perheenjäsenensä
asioiden järjestyvän. Joku
toivoo opiskelupaikkaa.
Tämän asian edessä me
kaikki ihmiset olemme sa‐
manlaisia ja vielä ympäri
maailmaa – toivomme ja
haaveilemme. Meidän toi‐
veemme ja haaveemme
vaan ovat kovin erilaisia
elämäntilanteista ja asuina‐
lueistamme riippuen.

(Sävel: Enkeli taivaan)

T

äällä hyvinvoivassa
Suomessa kohtaam‐
me haaveissamme joskus
mielissämme eettisen ongel‐
man. Onko oikein toivoa it‐
selleen parempaa työpaikkaa
kun naapurilla ei ole edes
riittävästi ruokaa? Onko oi‐
kein toivoa alhaisempaa
bensanhintaa kun toisilta
pommitetaan kodit pirsta‐
leiksi? Onko oikein toivoa,
että oksennustauti helpottaa
kun tuttava kärsii syöpäki‐
vuista? Onko toiveeni itsek‐
käitä?
Ajattelen, että toivominen
ja haaveileminen on ihan
sallittua jokaiselle. Toivo jo‐
pa kannattelee meitä tulevai‐
suuteen. Ilman toivoa, ei ole

tulevaisuutta. Ilman toivoa
maailma vajoaa mustaan
epätoivoon. Samalla kun
rohkaisen jokaista haaveile‐
maan ja toivomaan, ajatte‐
len, että toivomiseenkin
meille on annettu monia oi‐
via ohjeita Raamatussa. Yksi
suosikkikohtani löytyy sa‐
nanlaskujen kirjasta: ”Kahta
minä sinulta pyydän, niin
kauan kuin elän, älä niitä
kiellä, pidä minusta kaukana
vilppi ja valhe, älä anna
köyhyyttä, älä rikkautta‐
kaan. Anna ruokaa sen ver‐
ran kuin tarvitsen. Jos saan
kovin paljon, saatan kieltää
Jumalan ja kysyä mielessä‐

Iloa armo taivaan toi
jo ihmisille tullessaan.
Jo ilon suuren mukanaan
toi Herramme nyt ristiltä.

ni: "Mikä on Herra?" Jos
ylen määrin köyhdyn, saatan
varastaa ja vannoa väärin,
rikkoa Jumalani nimeä vas‐
taan.”

K

uinka älykkäästi ih‐
misluontoa on tulkit‐
tu jo tuhansia vuosia sitten.
Emme voi elää onnellisena
liian vähällä muttemme liian
paljollakaan. Jos osaamme
toivoa ja toimia viisaasti, se
tuottaa hyvää. Jos toivomme
ja toimimme ahneuksissam‐
me jälki on aika kamalaa.
Kristus jätti meille tehtävän
huolehtia ympärillämme
olevista ihmisistä ja tästä
planeetasta, niinpä toivotaan
ja rukoillaan tähän kevää‐
seemme hyviä asioita sekä
ympärillä olevillemme että
itsellemme. Rukoillaan eri‐
tyisesti rauhaa maailmaan.
Ja toimitaan haaveitamme
toteuttaessamme kuten mei‐
tä on viisaasti opetettu –
Minkä te olette tehneet yh‐
delle näistä vähimmistä, sen
te olette tehneet minulle.
Aurinkoista ja ihanaa kevät‐
tä meille kaikille toimiimme
ja tehtäviimme.

Keväinen ilma tänne tul,
jo lumikasat lähtivät.
Nyt kevät meitä
lämmittää
ja säteilee jo aurinko.
Aurinko meille ilon tuo,
jo leskenlehdet kukkivat,
ja linnut kesän laulavat,
ja iloa nyt visertää.
Jokaisen luodul sanoo
Hän:
loin kuvakseni sinutkin.
voit luottaa armoon,
rakkauteen
ja elämään nyt uuteenkin.
Siunauksellista alkavaa
kevättä jokaiselle!
Katriina Laiho,
diakoniatyöntekijä ja
lastenohjaaja

Apua kaivataan!
Kokoan juhlavuoden kunniaksi Ypäjän seurakunnan
diakonian historiaa yhteen. Ota yhteyttä, jos sinulla on
vanhoja kuvia, lehtileikkeitä, esineitä tai muistoja kerrot‐
tavana. Tietenkin, jos tiedät jonkun henkilön, jolla mah‐
dollisesti olisi tarjota hyödyllistä tietoa, hänestäkin voi
kertoa. Avusta jo tässä vaiheessa kiittäen,
Katriina Laiho / katriina.laiho@evl.fi
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Juhlapuhe
Jukka Uola, Eläkeliiton Ypäjän yhdistyksen 40vuotisjuhla 27.3.2022

A

rvoisat juhlivan yh‐
distyksen jäsenet,
kutsuvieraat, hyvät naiset ja
herrat!
Jokaisen yhteiskunnan
eettinen perusta – sen mo‐
raalinen vahvuus  ilmenee
siitä, miten se huolehtii hei‐
koimmistaan. Siksi onkin
erittäin tärkeää keskustella
vanhuspalveluiden tilasta
juuri nyt, kun talouden taan‐
tuma uhkaa niin kuntien
kuin myös valtion taloutta.
Samanaikaisesti vanhus‐
väestön määrä kasvaa mer‐
kittävästi.
Tässä on suomalaisen yh‐
teiskunnan suurin haaste.
Kun lähivuosina korjaamme
nykyisen talouden taantu‐
man aiheuttamia ongelmia,
on meidän kyettävä keskit‐
tämään voimavaroja van‐
huspalveluihin nykyistä sel‐
keästi enemmän. Välitön
tehtävä kaikilla on varmis‐
taa, että vanhuspalveluiden
laatu turvataan.
Ikäihmisten palvelujen
turvaaminen ei ole hoidetta‐
vissa millään yksittäisellä
toimella tai lailla eikä edes
pelkästään rahalla. Palvelui‐
den laadun turvaaminen
edellyttää riittäviä resursseja
eli rahaa ja pätevää henkilö‐
kuntaa, ammattitaitoista joh‐
tamista, palvelujen raken‐
teen uudistamista vanhus
ystävällisempään suuntaan
sekä valtakunnallista val‐
vontaa, jolla varmistetaan
vanhuspalveluiden
taso
kaikkialla Suomessa.

P

itkään odotettu ja val‐
misteltu vanhuspalve‐
lulaki on saatu voimaan.
Lain tarkoituksena on muun
muassa tukea ikääntyneen
väestön hyvinvointia, ter‐
veyttä, toimintakykyä ja it‐
senäistä suoriutumista. On
huolehdittava siitä, että lain
tarkoitus ja henki toteutuvat.
Ikäihmisten hyvän elämän
edistämiseksi on varmistet‐
tava lakiin kirjattujen sosi‐

aali ja terveyspalveluiden
saatavuus.
Ikäihmisiä huolestuttavat
sosiaali ja terveyspalvelu‐
jen riittämättömyys, hinnoit‐
telu sekä tavoitettavuus.
Ikääntyneiden turvattomuut‐
ta lisäävät vanhusten kaltoin
kohtelu, huono hoito ja vai‐
keus päästä hoitoon sekä
monet kohtuuttomuudet. Ti‐
lannetta on syventänyt sosi‐
aali ja terveyspalvelujen
uudistumisen jumiutuminen
pitkäksi aikaa paikoilleen.
Uudistuksen tiukasta ai‐
kataulusta huolimatta on
varmistettava iäkkäiden ko‐
kemusasiantuntijuuden hyö‐
dyntäminen. Tarvitaan uu‐
denlaista yhteistyötä julkis
ten ja yksityisten toimijoi‐
den, seurakuntien sekä kan‐
salaisjärjestöjen välillä van‐
husneuvostot mukaan lu
kien. Niillä kaikilla on omaa
merkittävää osaamistaan.

L

ain säätämisen lisäksi
tarvitaan myös muita
muutoksia. Esimerkiksi ylei‐
sen asenneilmapiirin on
muututtava vanhusmyöntei‐
semmäksi ja ennaltaehkäi‐
syyn ja toimintakyvyn edis‐
tämiseen on panostettava.
Julkisen sektorin, järjestöjen
ja yksityisen sektorin yhteis‐
työtä sekä vanhustyön kou‐
lutusta sosiaali ja terveysa‐
lan
koulutuksessa
on
lisättävä.
Vanhuksen kotona asumi‐
sen mahdollistaa useissa ta‐
pauksissa omaishoitajan työ.
Omaishoidon tuen saanti on
turvattava kaikille lain pe‐
rusteet täyttäville riippumat‐
ta asuinkunnasta. Omaishoi‐
tajan jaksamisen kannalta
vähintään yhtä tärkeä kuin
tuen saanti on hänelle kuu‐
luvien vapaiden järjestämi‐
nen, kuntouttaminen ja ver‐
taistuen saaminen. Hoitajan
vapaapäivien aikana hoidet‐
tavan intervallihoito on jär‐
jestettävä niin, ettei hoidet‐
tava palaa kotiin hoitojakson

jälkeen sairaampana ja tai‐
doiltaan taantuneena. O
maishoitaja tarvitsee myös
lyhytaikaisia vapaita esimer‐
kiksi asioiden hoitoon, kau‐
passa tai lääkärissäkäyntiin.
Näitä tarpeita varten on luo‐
tava sijaisjärjestelmä.

K

asvavan vanhusväes‐
tön palvelutarpeen
hallinta edellyttää voima‐
kasta panostusta ennaltaeh‐
käisevään työhön. Mitä pi‐
demmäksi aktiivinen nk.
kolmas ikä kasvaa, sitä ly‐
hyempi tulee olemaan ras‐
kasta hoivaa vaativa elämän
jakso. Ikääntyvien kannusta‐
minen ja tukeminen liikun‐
taharrastuksiin, terveellisiin
elämäntapoihin, aktiivisiin
ystävyyssuhteisiin ja moni‐
puoliseen omaehtoiseen har‐
rastustoimintaan maksaa it‐
sensä takaisin terveempinä,
tyytyväisempinä ja elämän‐
kolhuista paremmin selviä‐
vinä vanhuksina.
Eläkeläisyhdistysten ja
muiden ikääntyvien parissa
työskentelevien järjestöjen
työtä tulisi arvostaa, tukea ja
järjestää niille hyvät toimin‐
taedellytykset.
Ikääntyvän omassa kodis‐
sa asumisen onnistumiseen
tarvitaan sosiaalitoimen o
hella myös muita kunnan
toimijoita. Itse asiassa kai‐
kessa kunnan kehittämisessä
pitäisi päätöksiä tarkastella
myös ikäihmisten tarpeiden
kautta. Vanhusnäkökulmaa
tarvitaan terveyden ja sai‐
raanhoidon päätöksissä, kaa
voituksessa, liikennejärjes‐
telyissä, katujen ja teiden
kunnossapidossa, asuinym‐
päristöjen ja asuntojen suun‐
nittelussa. Tarvitaan talon‐
miehiä, mökkitalkkareita,
kodin kunnostus, siivous ja
naapuriapua.

S

uomen sosiaaliturva‐
luonteisen eläkejärjes‐
telmän tarkoituksena on tur‐
vata saavutetun kohtuullisen

tulotason säilyminen van‐
huuden, työkyvyttömyyden
tai perheenhuoltajan kuole‐
man varalta. Kansaneläke,
jota täydentää takuueläke,
on osa perusturvaa, joka
korvaa kokonaan puuttuvan
työeläkkeen tai täydentää
pientä työeläkettä. Järjestel‐
mämme on näin kattava.
Lakisääteinen eläkejär‐
jestelmämme on osoittanut
vahvuutensa kansainvälises‐
ti katsottuna. Vapaaehtoisten
ja yksilöllisten eläkemallien
tuominen Suomeen heiken‐
täisi maamme vakiintunutta
eläkejärjestelmää. Siksi la‐
kisääteinen eläketurva on
pidettävä tiukasti kansalli‐
sen päätöksenteon piirissä
huomioiden kuitenkin, että
useassa maassa työskentele‐
vät eivät jää väliinputoajiksi.
Sosiaali ja terveysjärjes‐
töjen merkitys sosiaalisen
hyvinvoinnin kehittäjänä ja
edistäjänä on merkittävästi
suurempi kuin niiden nykyi‐
nen painoarvo yhteiskun‐
nassamme. Järjestöjen ra‐
hoitus on voitu turvata
Rahaautomaattiyhdistyksen
avustusten turvin. Tällä het‐
kellä avustusasiat käsittelee
Sosiaali ja järjestöjen avus‐
tuskeskus.
Kolmannen sektorin ja
vapaaehtoistoiminnan rooli
on Suomessa vakavasti
uhattuna kilpailu ja hankin‐
talainsäädännön säännösten
ja niiden tulkintojen vuoksi.
Jos järjestöjen palvelutoi‐
minta joudutaan lopetta‐
maan kilpailutusten vuoksi,
tulee se välittömästi heiken‐
tämään myös niiden yhtey‐
dessä toimivaa vapaaehtois‐
työtä.

V

uonna 1970 helmi‐
kuun 26. päivänä ko‐
koontui Helsingissä kahdek‐
san henkilöä perustamaan
Eläkeliitto ry:tä. Liiton me‐
nestystarina alkoi. Känsä‐
kouraiset romuluiset miehet
ja työnpiinaamat sitkeät nai‐
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Kannanotto

Iäkkäimpien ääni kuuluviin hyvinvointialueella
Eläkeliiton EteläHämeen piiri
Eläkeläisjärjestöille tulee turvata vahva asema rakennet‐
taessa hyvinvointialueen vanhusneuvostoa. Hyvinvointialu‐
een vanhusneuvostolle on laadittava toimintasääntö, jossa
kuvataan sen asema ja tehtävät sekä jäsenrakenne. Mikäli
eläkeläisjärjestöjen rooli ei ole selkeästi mukana alueen ra‐
kenteessa ja strategiassa, siitä saatavat hyödyt ovat vaarassa
jäädä saamatta.

Samalla, kun valtakunnallisesti toimivien eläkeläisjärjes‐
töjen edustus hyvinvointialueen vanhusneuvostossa on tur‐
vattava, tulee turvata saumaton yhteistyö kuntien vanhus‐
neuvostojen kanssa. Näillä toimilla varmistetaan, että
iäkkäämpien ihmisten ääni tulee kuulluksi hyvinvointialu‐
een toiminnassa ja päätöksenteossa.

set, kuten eräässä runossa
kuvataan tuon ajan ikäihmi‐
siä, alkoivat rakentaa vapaa‐
ehtoisuuden pohjalta, pal‐
jain käsin ja talkoohengessä
järjestöämme.
Näiden vuosikymmenien
aikana liitosta on kehittynyt
valtakunnallinen, maan kat‐
tava edunvalvonta, yhdessä‐
olo ja asiantuntijaorgani‐
saatio, jonka jäsenmäärä
vuoden 2021 lopussa on 114
800. Menneiden sukupol‐
vien työ on kantanut sadon,
jota nykyiset vapaaehtoi‐
semme vaalivat ja kehittävät
muuttuneissa olosuhteissa ja
toimintaympäristössä vah‐
vasti sitoutuneita liiton ar‐
voihin ja perustehtävään.
Arvot ovat inhimillisyys, oi‐
keudenmukaisuus, tasaarvo
ja yhteisvastuu.

kannalta
huolestuttavaa.
Suuri osa suomalaisista ko‐
kee, että yhteiskunta on epä‐
oikeudenmukainen.
Haasteellisessa toimin‐
taympäristössä liiton on ol‐
tava uskottava edunvalvon‐
ta ja vaikuttamistyössään.
Eläkeliiton on vastuullisesti
ja luotettavasti selvitettävä
suhteensa niin jäsenistön
muuttuviin tarpeisiin kuin
yhteiskunnalliseen todelli‐
suuteen. Liiton perustehtävä
on toimia kansalaisten puo‐
lestapuhujina ja vaikutuska‐
navina päättäjien suuntaan.

K

ansalaisjärjestöjen
eli ns. kolmannen
sektorin merkitys kasvaa
edelleen. Myös julkinen
sektori on kiinnostunut ja
halukas yhteistyöhön järjes‐
töjen kanssa. Julkisen sekto‐
rin rajallisten resurssien ta‐
kia vapaaehtoistoiminalle
asetetaan odotuksia ja toi‐
veita, jotka eivät sovellu va‐
paaehtoistoimintaan ja sen
luonteeseen.
Yhteistyötä tehtäessä on
tärkeätä, että Eläkeliitto itse
selkeästi määrittelee ja rajaa
tehtävät, joihin se sitoutuu.
Julkisen sektorin lisäksi yh‐
teistyö lisääntyy yleishyö‐
dyllisten yhteisöjen, yritys‐
ten sekä korkeakoulujen
kanssa. Toiminnan yleishyö‐
dyllisyyden säilyttäminen
on tärkeätä. Tällöin joudu‐

taan pohtimaan myös sitä,
mitä yleishyödyllisyydellä
tarkoitetaan nykyyhteis‐
kunnassa. Esimerkiksi vero‐
tuslainsäädäntöä ei ole uu‐
distettu, mutta verottaja
tulkitsee sitä kuitenkin yleis‐
hyödyllisyyden osalta eri ta‐
valla kuin aiemmin.
Ns. suuri ikäluokka
(194650) on eläkkeellä.
Vuoteen 2030 mennessä
65+ikäisten määrä nousee
1,5 miljoonaan. Eläkkeelle
jäävät uudet eläkeläispolvet
edustavat uutta ikääntymi‐
sen kulttuuria. Tämä luo se‐
kä uusia mahdollisuuksia et‐
tä
uusia
haasteita
järjestötoiminnalle.
Ikäihmisten odotukset
ovat kasvaneet edunvalvon‐
tavaikuttamistoimintaa
kohtaan. Tämä koskee eri‐
tyisesti valtakunnallista e
dunvalvontaa, mutta myös
alue ja kuntakohtaista vai‐
kuttamistyötä.
Suomalaiset eläkeläiset
ovat eurooppalaisiin ikä‐
kumppaneihinsa verrattuna
osallistuvia ja tyytyväisiä
elämäänsä, vaikka ikäsyrjin‐
tä huolestuttaa. He pelkäävät
olosuhteiden huononevan
tulevina vuosina. Huolta
kannetaan eläkkeiden osto‐
voiman säilymisestä, sosiaa‐
li ja terveyspalveluista sekä
muiden peruspalvelujen saa‐
tavuudesta ja laadusta sekä
elinympäristön muutosten
hallinnasta. Heidän elämän‐
laatuaan heikentää erityisesti
se, että he eivät koe tulevan‐
sa kuulluksi omissa asiois‐
saan. Kokemus epäoikeu‐
denmukaisesta kohtelusta on
muutoinkin yhteiskunnan

E

läkeliiton oma vapaa‐
ehtoisuuteen ja ver‐
taisuuteen perustuva kult‐
tuuritoiminta on laajaa ja
merkittävää ja sen vaikutuk‐
set ikääntyvien elämänlaa‐
dun ja tyytyväisyyden kan‐
nalta elämän sisältönä,
elämänlaadun luojana, joka
suojaa ja lisää terveyttä ja
joka näin on kansantervey‐
dellisesti ja taloudellisesti
merkittävää paitsi kulttuuri‐
toimintaa myös ennaltaeh‐
käisevää toimintaa. Käytän‐
nön työstä hyviä esi
merkkejä ovat mm kerhot,
kuorot, näytelmäryhmät,
tanssiryhmät, hengellinen
toiminta, liikuntaryhmät jne.
sekä tarinatuvat, muistojen
kerääminen, joululehtijutut,
erilaisista hankkeista iloa ja
sisältöä vapaaehtoistoimin‐
taan ja yhdistystoimintaan.
Yhdistysten toimintakerto‐
mukset pursuavat arkitietoa
näistä asioista.
Oman toiminnan arvosta‐
mista on syytä korostaa!
Yleensä aina vähätellään

syyttä suotta omaa osaamis‐
ta ja taitoja!

E

läkeliiton Ypäjän yh‐
distys on 40 vuotta
tehnyt työtä jäsentensä hy‐
väksi. Eläkeliiton perusteh‐
tävään ja arvoihin sitoutu‐
neena on yhdistys me
nestyksellisesti toteuttanut
sääntöjensä tarkoituspykä‐
lää: Yhdistyksen tarkoituk‐
sena on eläkeläisten ja elä‐
keturvaa tarvitsevien hen
kisten ja aineellisten etujen
valvominen sekä heidän
asemassaan ilmenevien epä‐
kohtien korjaaminen. Todet‐
takoon, että toinen merkittä‐
vä asia Ypäjällä vuonna
1982 oli kunnan julistami‐
nen Suomen Hevospitäjäksi.
Tänään yhdistyksen mer‐
kitys edelleen korostuu, kos‐
ka yhdistys kantaa vastuun‐
sa valvoa jäsentensä etuja
tasapuolisesta kohtelusta
kunnan muiden asukkaiden
kanssa. Jäsenmäärän positii‐
vinen kehittyminen on osoi‐
tus siitä, että jäsenistö luot‐
taa yhdistyksen kykyyn
etujensa valvonnassa ja mie‐
lekkäiden harrastusmahdol‐
lisuuksien järjestäjänä.
Olen iloinen siitä, että
minulla on ollut tilaisuus ol‐
la hyvin läheisessä yhteis‐
työssä yhdistyksen kanssa.
Olen saanut aitiopaikalta
seurata tätä menestystarinaa.
Toivotan yhdistykselle ja
kaikille sen jäsenille onnea
merkkipäivänne johdosta.
Voimia edelleen tärkeän teh‐
tävänne menestykselliseen
hoitamiseen.
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LUKUVUODEN
2022–2023 TYÖ JA
LOMAAJAT
SYYSLUKUKAUSI 10.8.  22.12.2022 (91
työpäivää)
Koulu alkaa keskiviikkona 10.8.2022.
Syysloma 17. ‐ 21.10.2022 (vko 42)
Joululoma 23.12.2022 ‐ 8.1.2023
KEVÄTLUKUKAUSI 9.1.  3.6.2023 (96 työpäivää)
Koulu alkaa maanantaina 9.1.2023.
Talviloma 20. ‐ 24.2.2023 (vko 8)
Vapaapäivä 19.5.2023 (Helatorstain jälkeinen perjantai)
Lukuvuoden päätöspäivä on lauantaina 3.6.2023 (vko 22).
Esiopetusoppilaiden lukuvuoden päätöspäivän on perjantaina
2.6.2023 (yhteensä 186 työpäivää).

Rahaa jaossa hankkeille
Hämeen liitolla on käytettävissään kehittämishankkeiden rahoittamiseen tarkoitettua kansallista Alueiden kestävän kasvun
ja elinvoiman tukeminen ‐määrärahaa, eli tuttavallisemmin AKKE‐rahaa. Rahoitusta voi liitolta hakea jatkuvasti ja sitä
voidaan myöntää niin kauan kuin määrärahaa riittää.
Hakijan tulee aina ottaa yhteyttä Hämeen liittoon tarkempien hakutietojen ja ohjeiden saamiseksi ennen hakemuksen
jättämistä. Hakemukset otetaan käsittelyyn säännöllisin väliajoin. Vuoden 2022 hakujaksot päättyvät 9.5., 31.8. ja 31.10.2022.
Rahoitusta voivat hakea esimerkiksi kunnat, korkeakoulut, oppilaitokset, seudulliset kehittämisyhtiöt, järjestöt, säätiöt,
urheiluseurat ja erilaiset hyvinvointiorganisaatiot. Yksittäisille yrityksille liiketoiminnan kehittämiseen rahoitusta ei
kuitenkaan voida myöntää.
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Yhdistystoiminta
Eläkeliiton Ypäjän yhdistys

Ypäjän eteläiset maa ja kotitalousnaiset

10.05 klo 11.30 Hallituksen kokous, Veteraanitupa
10.05 klo 13.00 Kuukausitapaaminen, Veteraanitupa. Vie‐
raana: vs. kirkkoherra Kukka Salmiovirta, pelataan myös bin‐
goa
17.05 klo 13.00 Lukupiiri
18.05 klo 16‐18 Laulujuhla, Musiikkitea eri
24.05 klo 15–17.00 Käsityökerho, Veteraanitupa
27.05 pe klo 13.00 Tarinatupa, Veteraanitupa
28.05 klo 11.00‐16.00 Kesän avajaiset, Kesätori. Murskan koe‐
kei ön piha‐alue (en nen Siwa)

Vuokrataan (www.ypajanetlmaamiesseura.ﬁ/vuokraus.html),
kaikki hinnat sisältävät alv. 24 %:
Kahvikalusto 25 hengen/1 laa kko 31 €. Kahvikalusto 75 hen‐
gen/3 laa kko 62 €. Ota yhtey ä Raija Romu p. 050 917 5679.
Kahvinkei met: 10 l ja 15 l 31 €/kpl. Ota yhtey ä Sanna Ke‐
donperä p. 040 775 8235.
Pumpputermoskannut: 2 kpl á 3 l/6,20 €/kpl. Ota yhtey ä Tui‐
ja Vai nen p. 0400 538 515
Lautasia (syvät ja matalat) +lusikat, haarukat ja veitset: 25 hlö/
1 laa kko 31 €. 75 hlö/3 laa kkoa 62 €. Ota yhtey ä Ma
Alanko p. 050 347 9045.

Hyrsynseudun Kyläyhdistys ry

Ypäjän Karjalaisseura

Kylvöjen siunaaminen Hyrsynkulmalla ke 1.6.2022 klo 18.00.
Hiljennytään siunaamaan tuleva satokausi khra Kukka Salmio‐
virran johdolla. Yhteislaulua ja musiikkia. Tilaisuuden lopuksi
kyläyhdistyksen kahvitus. Tervetuloa pyörällä ja kimppakyy‐
dein Hyrsynkulman Lavalle.

Kulttuuri Puomi
5.5. Sääntömääräinen kevätkokous Nuoriso la Haavissa klo
19.00.
15.5. Ellenin 12 Kaikua ‐näytelmä Veteraanituvalla klo 17.00.
Esitys kestää noin 45 min ja näytöksen jälkeen tarjoillaan pieni
iltapala. Lippu 25€ sisältää näytöksen ja ruuan, Kul uuripuo‐
min jäseniltä 20€. Lippuja rajoitetus myynnissä ( 30kpl) sito‐
vat lippuvaraukset 8.5 mennessä 050 5595927 / Pauliina
29.5. Perennojen vaihtotapahtuma Haavissa klo 10–16

Kuusjoenkulman kyläyhdistys
Kesäretki la 6.8. Valkeakoskelle. Ohjelma tarkentuu myöhem‐
min. Alustavat ilmo autumiset Eliisalle puh. 0445616965

Lions Club Ypäjä/Kate
Diabeteskävely Pertunkaaressa 12.5.2022 klo 18. Tapahtuma
on ilmainen ja avoin kaikille.

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

Moisanderin sukuseura
Sukutapaaminen 03.09.2022, paikka Vaihmalan kartano Lem‐
päälä. Tervetuloa.

SPR Ypäjän osasto
Kaikille avoimet Haavin aamut jatkuvat torstaisin Nuoriso la
Haavissa (Varsanojan e 8) kello 9‐11.30. Tervetuloa jutustele‐
maan ja kahvi elemaan!
Lisä etoja puh. 050 363 0508/Satu Leppälah tai 050 370
6867/Eeva Mikkola

Ypäjän eteläinen maamiesseura
Kasvinsuojeluruiskujen testaus 27.05.2022 Ypäjän ETL MMS
laji elijan ton lla. Ajanvaraus testaaja Mikko Knuu lalta puh.
0400 741099. Ruiskun tulee olla puhdas ja noin 200‐300 litraa
puhdasta ve ä säiliössä, riippuen koneen koosta. Lisäohjeita
saa ilmoi autuessa.

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

Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry
Su 15.5. Koirien Match Show klo 12. Ilmoi autumiset klo 10.
Lisä etoa hinnoista ja luokista Kyläyhdistyksen sivuilla.
To 26.5. Kyläehtoo klo 19. Teemana pihapelit. Tule pelaamaan
pihapelejä Seuraintalolle, luvassa mölkkyä ja kan hei oa.
Voit myös tuoda haluamasi pelin mukaan. Sateen sa uessa
pelataan sisällä kor ‐ ja lautapelejä.
Seuraava Kyläehtoo samalla teemalla ke 15.6. klo 18. Kaikki
ovat tervetulleita!

Ypäjänkylän maa ja kotitalousnaiset
Tupailta Ypäjänkylän Seuraintalolla istaina 17.5.2022 kello
18, aiheena puun istutus Seuraintalon 70v. juhlan kunniaksi.

Ypäjän Yllätys
Ajantasaiset liikuntavuorot löytyvät yhdistyksen verkkosivuilta
www.ypajanyllatys.ﬁ ja Facebookista.
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Suomi on täynnä matkailun helmiä
Katriina Reijonen

K

untien markkinointi
voi olla vaikeaa, sillä
ulkopuolisen silmin eksoot‐
tiset asiat voivat olla kunta‐
laisille niin arkipäivää, ettei
niitä huomata nostaa esiin
vaikkapa kunnan verkkosi‐
vuilla.
Helsinkiläinen
Elena
Liski vieraili Ypäjällä maa‐
liskuun lopulla ensimmäistä
kertaa elämässään ja yllättyi
kokemastaan.
– Jokainen kuntahan on
kesäkaupunki. Ei minulla
ollut mitään mielikuvaa
Ypäjästä tai siitä, mitä siellä
voisi talvella tehdä. Mietim‐
me ennen matkaa, katselem‐
meko vain torilla, kuinka lu‐
mihiutaleet tippuvat, Liski
naurahtaa.
Ypäjällä riitti kuitenkin
nähtävää ja koettavaa koko
viikonlopuksi huolimatta
kylmänkalseasta kevätkelis‐
tä, joka ei erityisesti kannus‐

tanut ulkoiluun.
Syy Liskin ja hänen mat‐
kakumppaneidensa Niina
Vartiaisen ja Maria Bulat‐
nikovan vierailuun oli halu
käydä kaikissa Suomen kun‐
nissa. Projekti on Liskin,

"

jestyksessä. Ypäjä oli kunta‐
turneen kolmas kohde.
Ypäjää edelsivät Äänekoski
ja Ähtäri.
Matkakertomukset löyty‐
vät sosiaalisen median ver‐
kostoista Instagramista, jos‐

Ei minulla ollut mitään mielikuvaa Ypäjästä
t a i s i i t ä , mi t ä s i el l ä vo i s i t a l vel l a t ehd ä .
matkaseura vaihtuu sen mu‐
kaan, miten visiitit kaverei‐
den kalentereihin sopivat.
Liskikään ei aio stressata ta‐
voitteen saavuttamisesta.
– Realistinen aikataulu
on, että tässä menee 17–18
vuotta, hän laskeskelee.
Matkakohteet määräyty‐
vät käänteisessä aakkosjär‐

ta Liskin löytää @nyt.on.
kunnallista.

H

evosiin tutustuminen
tuntui tärkeältä osal‐
ta vierailua, oltiinhan sen‐
tään Suomen Hevospitäjäs‐
sä. Hevosopiston mailla
käyskennellessään Liski pis‐
ti merkille Mannerheimin

viimeisen hevosen Käthyn
haudan. Hän oli siitä todella
innostunut. Jälleen jotakin,
mitä ei voinut etukäteen
odottaa löytävänsä!
– Olin nuorena kiinnostu‐
nut marsalkka Mannerhei‐
mista ja lähetin Helsingin
Sanomien lasten kysymys‐
palstalle kysymyksen Man‐
nerheimin hevosista.
Ystävykset yöpyivät Hyr‐
synkulmalla Hevostila Hel‐
men Säihkeessä.
– Olen eniten tykännyt
majapaikastamme. Nukuim‐
me ”tallin ylisillä” ja yöllä
heräsin kaikenlaisiin ääniin.
Ensin olin, että mikä tuo ää‐
ni on, kunnes muistin, että
alapuolellamme on pari‐
kymmentä hevosta, Niina
Vartiainen kertoo hymyssä
suin.
Vartiainen on asunut ko‐
ko ikänsä Helsingissä ja lä‐
hes samassa kaupunginosas‐
sa. Liskille Suomen kunnat
ovat tulleet tutuksi asuin‐
paikkoina. Hän on asunut
myös ulkomailla.
Ukrainasta
Suomeen
maaliskuun puolivälissä tul‐
lut Bulatnikova oli houku‐
teltu matkaan mukaan sillä
ajatuksella, että kehä 3:n ul‐
kopuolella pistäytyminen
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voisi edistää kotiutumista.
Bulatnikova ei ollut hoksan‐
nut reissun kestävän koko
viikonlopun, mutta vakuutti
olevansa tyytyväinen pää‐
tökseensä lähteä mukaan.

K

olmikko totesi Hel‐
singin olevan har‐
millisen kaukana vähän kai‐
kesta. Harvoin kuulee
sanottavan näin päin, mutta
väite on uskottava. Esimer‐
kiksi pian vuorossa oleva
Ylivieska vaatii hyvää en‐
nakkosuunnittelua.
– Ypäjälle ei ole niin pit‐
kä matka, tänne on helppo
tulla vaikka päiväksi, Liski
sanoo.
Uusi vierailu saattaa olla
edessä kesällä. Liski va‐
kuuttui Ypäjän Musiikki‐

teatterin harjoituksista ja
merkitsi Vuonna 85 musi‐
kaalin ensiillan kalenteriin‐
sa. Hän kiinnostui myös
Pertun päivistä, joista kuuli
vapaaaikatoimen Piia Nik‐
kilältä. Nikkilä esitteli turis‐
teille
kotiseutumuseon
aluetta.
Viikonlopun mittaan koh‐
datuilta ihmisiltä tuli koko
ajan uusia vinkkejä, mitä
kunnassa kannattaa tehdä.
Ihmiset ovatkin juuri kunta‐
kierroksen suola.
– Olen ihan sitä mieltä,
että jokaisen tulisi tehdä tä‐
mä sama juttu. Ensin nau‐
reskelin tälle, pidin tätä vä‐
hän omana vitsinäni, mutta
nyt kerta kerralta olen enem‐
män innoissani tästä, Liski
sanoo.

Niina Vartiainen, Elena Liski ja Maria Bulatnikova vierai
livat Ypäjällä maaliskuussa. Elena Liski aikoo käydä
kaikissa Suomen kunnissa ja tuottaa sisältöä someen.
KUVA: Katriina Reijonen

Menovinkki

Good Grief julkaisee levyn ja lopettaa musiikkiuransa

A

rtoGG perustettiin 1975, kun
Olli Laakio, Markku Nissilä,
Arto Mäkinen ja Marko Vainio olivat
luokkatovereita Ypäjän Yhteiskoulussa.
Alusta asti tiiviisti on ollut mukana
myös miksaaja Heikki Kannisto.
Bändin kultaaika sijoittui 70–80lu‐
kujen vaihteeseen, jolloin soitimme
mm. Popedan lämppärinä Humppilan
seurojentalolla. Lähiseutujen nuoriso‐
seura ja seuraintalot tulivat tutuiksi.
Soitimme usein myös Pertun lavalla
Finnderbyjen tansseissa, Saaren kan‐
sanpuiston juhannusjuhlissa ja kun kol‐
me meistä siirtyi opiskelemaan Tur‐
kuun, usein myös turkulaisissa
opiskelijabileissä.
Vuonna 1982 teimme ensin sinkun
ja sitten vinyyliLP:n turkulaiselle le‐

vyyhtiölle.
Vuonna 1985 myimme laulukamat
ja ostimme rahoilla 8raitaisen nauhu‐
rin, jolla aloimme tehdä radiomainok‐
sia. Perustimme Provox Oy nimisen
radiomainostoimiston, joka oli ensim‐
mäisiä alallaan Suomessa. Osakkaina
kaikki viisi yllä lueteltua bändiläistä.
Sitten soitimme lähinnä toistemme
häissä ja syntymäpäivillä, kunnes
teimme Ypäjän yössä come backin
vuonna 2009. Vuonna 2016 Marko
Vainio ilmoitti Good Griefin pojat
SuomiLove ohjelmaan, jossa vierai‐
limme kahteen otteeseen, klipit ovat
edelleen nähtävissä Areenassa.
Viime vuonna Arton sisarenpoika
Jyrki Koenkytö ehdotti yhteistä vinyy‐
lisingleä, jossa hän vierailisi Big Dad‐

dyna. Äänitimme Beatlescoverit Plea‐
se Mr. Postman ja Twist and shout.
Jyrkillä on yhtye nimeltä Big Daddy ja
Rockin’ Combo sekä levyyhtiö Jupiter
Stroll Records.
Äänitimme levyn Olli Laakion ko‐
tistudiossa Turussa ja levyn teon jäl‐
keen Jyrki alkoi ehdotella yhteistä le‐
vynjulkistuskeikkaa Ypäjän Karrin
puomissa. Päätimme, että siitä tulisi
myös Good Griefin viimeinen keikka.
Jäähyväiskeikka on Puomissa 14.5.
2022, kun Good Griefin perustamisesta
on 47 vuotta. Emme koskaan varsinai‐
sesti lopettaneet, olimme vain tauolla.
Miehet ovat vanhentuneet, mutta edel‐
leen lapsellisen innostuneita soittami‐
sesta.
Ypäjällä 47
vuotta sitten pe
rustettu Good
Grief julkaisee
levyn ja tekee
viimeisen keik
kansa Karrin
puomissa 14.5.
KUVAT: Good
Grief / Jupiter
Stroll Records
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Ypäjän kunnan nuorisotyö
Katkelma Lauran Jonkan työelämäraportista

Y

päjän kunnassa on
aktiivinen nuoriso
ja ehkäisevän työn ammatti‐
lainen Piia Nikkilä. Piian
kanssa keskustelussa kävi
hyvin ilmi, että kaikki mitä
nyt tehdään nuorison eteen,
on ennalta ehkäisevää. Tä‐
mä vähentää etsiväntyön
taakkaa tulevaisuudessa.
Ypäjän kunnassa etsivän
nuorisotyön resurssit ovat
kovin pienet tarpeeseen
nähden, 40 % työajasta tällä
hetkellä. Tämä aika menee
ilmoitettujen nuorien etsimi‐
seen ja oikean polun luon‐
tiin, jotta nuori saataisiin
taas kiinnittymään yhteis‐
kuntaan. Kukaan ei tiedä,
paljonko nuoria on tippunut
polultaan pois etäopiskelun
myötä.
Suuri ja merkittävä työ
tehtiin nuorisovaltuuston
rekrytoinnissa yläasteella.
14 nuorta valittiin, joista
vain puheenjohtaja oli edel‐
lisestä valtuustosta. Uuden
nuorisovaltuuston kanssa on
lähdetty täysin puhtaalta
pöydältä kehittämään, mitä
Ypäjä on nuorten silmissä ja
mitä he haluaisivat sen ole‐
van. Nuvasta saatiin edusta‐
ja myös kunnanhallitukseen.
Näin nuorten ääntä saadaan
kuuluviin hallituksen ko‐
kouksissa. Nuorisotyö te‐
kee paljon tämän eteen töitä
nuorisovaltuuston kanssa.
Ypäjän kunnan nuoriso‐
työ edistää paikallisten nuo‐
rien hyvinvointia ja ehkäise‐
vät syrjäytymistä joka
viikko järjestettävillä toimil‐
la. He mahdollistavat nuori‐
sotilan, jossa tarjoillaan vä‐
lipalaa, vietetään yhdessä
aikaa ja kuullaan nuorten
kuulumisia ja toiveita. Ypä‐
jän nuorisotyö tekee vahvaa
yhteistyötä seutukunnalli‐
sesti Humppilan, Tammelan,
Jokioisten ja Forssan kans‐
sa. Tämä sisältää tiiviin yh‐
teistyön asiakaspalaverien
sekä yhteisten tapahtumien
järjestämisenä esimerkiksi.

Kerhotoimintaa on pyritty
kehittämään nuorien toivo‐
musten mukaan. Haaveena
olisi saada yhteiset tilat, jot‐
ka palvelevat niin työpaja‐
toimintaa, nuorisotointa, et‐
sivää nuorisotyötä kuin
seurakuntaa. Resurssit ovat
tällä hetkellä suurin este
asian eteenpäin viemiseksi.
Mopokerho on ollut suunnit‐
teilla, mutta tilat ja resurssit
laittavat hanttiin myös tä‐
män suhteen. Tämä kuiten‐
kin mahdollistaisi mielekäs‐
tä tekemistä iltaisin ja
viikonloppuisin. Näin saa‐
taisiin nuoret pois ajoittai‐
sista ilkivallan teoista, jotka
on saatu laskemaan viimei‐
sen reilu vuoden aikana to‐
della minimiin. Uusia merk‐
kejä on taas ilmassa, että
toimijuutta ja ehkäisevää
työtä tarvittaisiin enemmän
kunnassa. Suurin haaste, jo‐
ka mielestäni keskusteluissa
nousi esiin, on Ypäjän kun‐
nan hallinto. He eivät näe,
kuinka tärkeä asia nuorten
hyvinvointi on pidemmällä
tähtäimellä. Nuoret ovat ker‐
toneet, että kokevat itsensä
merkityksettömiksi kunnas‐
sa. Tämä on mielestäni aika

hälyttävä esimerkki. Mistä
kunta saa uusia toimijoita
kunnan elimiin, lautakuntiin
ja muihin toimintoihin, jos
nuoret eivät koe Ypäjää lap‐
siystävällisenä kuntana, joka
panostaa lasten ja nuorten
hyvinvointiin? Kuinka moni
tämän hetken yläastelaisista
esimerkiksi palaa Ypäjälle
perustamaan perheensä?
Yhteisöllisyyttä pitäisi saada
kasvatettua koko kunnan
osalta, mikä auttaisi mones‐
sa suhteessa juuri lapsia ja
nuoria.

E

rik H. Erikson (1902–
1994) on jäsentänyt
yksilön kehitystä läpi elä‐
män jatkuvana prosessina,
jossa biologiset ja sosiaaliset
muutokset edellyttävät yksi‐
löltä sovittelujen tekemistä
(M. Korhonen & H. Perho
2014). Erikson on painotta‐
nut teoriassaan yhteiskun‐
nallisen ja kulttuurin tekijöi‐
den vaikutuksesta yksilön
kasvuun. Yhteisöllisyys on
lapsen ja nuoreen perustar‐
ve, aivan kuten aikuisella‐
kin. Elämä koostuu sykleis‐
tä. Jokainen sykli kasvattaa
lasta kohti nuoruutta ja

Laura Jonkka
• 8‐, 10‐, 14‐ ja 15‐vuotiaan lapsen äiti
• Yhteisöpedagogiopiskelija
• laura.jonkka@gmail.com
• Aloitin Humanistisessa Ammattikorkeakoulussa tammi‐
kuussa 2022 yhteisöpedagogi‐tutkinnon opiskelun. Koulu‐
tukseen sisältyy paljon tutkivaa ja selvitettävää oman alan
toiminnasta tehtävien muodossa. Olen suuntaamassa elä‐
määni Ypäjälle ja näin ollen halusin selvittää, miten täällä
toimitaan lasten ja nuorten hyväksi. Raporttiani kirjoit‐
taessa ensimmäinen ajatukseni oli, missä yhteisöllisyys?
Senhän voisi odottaa olevan tämän kokoisella paikkakun‐
nalla erittäin vahva.
• Kiitos Piia Nikkilälle, kun otit minut vastaan! Kiitos nuori‐
sotyön Joonas Halminen ja sivistysjohtaja Sini Lilja, kun an‐
noitte mahdollisuuden ja luottamuksen. Pääsen
paikallisten lasten ja nuorten toimintaan mukaan.
• Opiskelun ohessa minut voi tavata nuorisotila Haavissa
sekä muissa sivistystoimen alaisuudessa toimivien yksiköi‐
den työvahvuudessa.

nuorta kohti aikuisuutta. Jos
jonkin syklin aikana tapah‐
tuu jotakin, minkä ihminen
kokee kriisinä, saattaa se
jäädä sekoittamaan kasvua.
Tässä kohtaa ennaltaehkäi‐
sevä työ nousee arvoonsa.
Nuori voi osata käsitellä nä‐
mä asiat, mutta jos hänellä
ei ole tietoa, miten tulisi
asioita käsitellä, voi elämä
tulla liian raskaaksi ja sen
myötä sosiaalisuus katoaa ja
asioihin menee mielenkiin‐
to. Nuorisotyö on tärkeä osa
nuorten kasvaessa aikui‐
suutta kohden. Isoimpia
haasteita jokaisella sektorilla
on raha: mistä saada resurs‐
seja kasvavien tarpeiden
mukaan. Jos yksi ihminen
toimii koko nuorisotyön
sektorilla, niin ehkäisevässä
kuin etsivässä, ei aika riitä
molempiin. Siksi ennalta eh‐
käisevään työhön tulisi pa‐
nostaa enemmän varsinkin
nuorten osalta. Siinä kohtaa
on helpompi saada pidettyä
nuori yhteiskunnan näkö‐
kulmasta yhteisön tasaver‐
taisena jäsenenä.
Tunneelämän ja sosiaali‐
sen käyttäytyminen on ke‐
hittynyt yläkouluikäisillä, ja
he tunnistavat ympäristös‐
sään tapahtuvat muutokset.
Tunteet ovat vahva side, mi‐
kä pitää yhteisöä kasassa (J
E Nurmi, T. Ahonen, H.
Lyytinen, P. Lyytinen, L.
Pulkkinen & I. Ruoppila,
2021). Jos nuori ei koe yh‐
teisöllisyyttä, hän on suu‐
remmassa vaarassa tippua
joukosta. Nämä ovat vahvo‐
ja perusteluita, miksi ennal‐
taehkäisyyn pitäisi pystyä
ohjaamaan enemmän resurs‐
seja. Haasteen luovat myös
ihmisten erilaisuus ja mie‐
lenkiinnon kohteet.
Oma näkemykseni on, et‐
tä erikokoisille paikkakun‐
nille olisi hyvä luoda omat
kaavansa, kuinka saada nä‐
mä asiat toimimaan, kun
henkilöstöresurssit ovat pie‐
nemmät.
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Kiitos antoisasta konsertista
Kuulijana mukana ollut Keijo Leppänen

Y

päjän kirkossa saimme nauttia Sound of Life gos‐
pelyhtyeen esittämänä "Jumalan Armon Sateet".
Upeaa ja soivaa oli heidän esittämänsä musiikki. Armi Haa‐
tanen, Sirpa Rynkä, Johanna Jalo, Sari Riuttaskorpi, Pasi
Riuttaskorpi, Mika Tuominen ja Harri Raudaskorpi esiintyi‐
vät ja Miika Riuttaskorpi miksasi.
Sävelet ja sanat antoivat iloa, riemua, rakkautta, lohtua
väsyneille ja toi voimaa arkeen. Yleisöä oli ihan mukavasti,
mutta missä olivat ypäjäläiset? Heitä ei yleisön joukossa ol‐
lut kuin muutama.
Tällainen konsertti piristi Ukrainan sotauutisten keskellä.
Esimerkiksi presidentti Kyösti Kallion kirjoittama runo
Kristoffer Strengin säveltämänä oli ajankohtaisuudellaan
hyvää kuultavaa, kuten moni muukin kappale: Saviruukku,
Kevätpurojen solinaa ym.
Kiitokset yhtyeelle ja järjestäjille antoisasta konsertista.

Ympyrä sulkeutuu
Markku Leppälahti

K

Missä oli Ypäjän väki?
Kanttori Kaija Saukkola

Y

päjän kirkossa oli 24.4.2022 keväisen kauniina sun‐
nuntaiiltapäivänä todella upea gospelkonsertti.
Sound of life ryhmän laulajat Armi Haatanen, Johanna Jalo,
Sirpa Rönkä ja Sari Riuttaskorpi esittivät kauniita rytmikkäi‐
tä lauluja. Svengaavista säestyksistä vastasi uljas ja intoa uh‐
kuva miesporukka Pasi Riuttaskorven johdolla, joka itse
soitti taitavasti pianoa. Miksaajana oli Miika Riuttaskorpi.
Kokonaisuus toimii erittäin upeasti.
Kuulimme mm. Lasse Heikkilän, Petri Laaksosen ja Pek‐
ka Simojoen sävelmiä lauluja, myös Kyösti Kallion kirjoit‐
taman rukouksen vuodelta 1939 lauluna.
Konsertissa oli lähes 20 upeaa esitystä. Armi Haatanen
soitti välillä selloakin, joka oli piristävää vaihtelua. Lopuksi
hän sai 50vuotismerkkipäivänsä kunniaksi suuren kukka‐
kimpun ryhmältään, yleisön iloisten aplodien saattelemana.
Meitä muutamia jäi harmittamaan eräs seikka, missä olitte
te suuri osa ypäjäläisiä, kun paikalla oli muista pitäjistä, lä‐
hinnä Loimaalta väkeä? Tuskin saamme enää kuulla näin
kaunista vastaavaa gospelkonserttia kuin Jumalan Armon
Sateet konsertti oli? Luoja vain tietää tämän!
Hyvää kevättä toivoen jokaiselle musiikin ystävälle!
Konsertti oli Ypäjän Eläkeliiton järjestämä.

uvassa on enoni Aimo Nurminen kuvattuna Ypäjän
Ratsukoulun maastossa. Aimo syntyi 1918 ja palveli
varusmiehenä Ypäjän hevosmäellä. Kuvassa hän on vielä
nuorena ja ehjänä. Myöhemmin hän taisteli sodassa pitkään
ja pakeni vihollisen hyökkäystäkin uimalla. Aimo haavoittui
ja kantoi päässään kranaatinsirpaleita lopun ikäänsä. Hän
kuoli 70vuotiaana. Oma isäni kuoli 46vuotiaana myös sir‐
paleiden rikkomana.
Ukrainan sota selittää tapahtumien kulkua myös Suomen
sotahistoriassa. Muistan kuinka nuoruudessani kaikki eivät
veteraanien uhrauksia kunnioittaneet. Heitä syyllistettiinkin
kysymällä, miksi menitte sinne. Nyt silmät viimeistään ovat
auenneet. Missä olisimme nyt, jos olisimme luovuttaneet
maamme viholliselle? Suomi oli syytön sodan syntyyn ja
joutui puolustautumaan aggressiivista vihollista vastaan.
Miten Ukrainan käy, jos Venäjän kanssa menee kuin Suo‐
messa aikanaan? Ukraina luovuttaa maaalueitaan ja suorit‐
taa valtavat sotakorvaukset Venäjälle. Suomessa pommitet‐
tiin silmittömästi siviilikohteita, kuten Elisenvaaran
rautatieasemalla. Nyt Venäjä tappoi siviilejä rautatieasemalle
Ukrainassa. Venäjän ja Neuvostoliiton hyökkäyksille löytyy
lupa maan sairaan propagandan siivittämänä. Nykyään tie‐
donkulku on loistavalla tasolla, vaikka aina saa varautua
valheisiin. Päätyvätkö sotien todelliset sotarikolliset oikeu‐
teen ja maksavatko todelliset syylliset sotakorvauksia?
Olen ollut useita kertoja Ypäjän veteraanien kanssa van‐
hoilla taistelutantereilla. Pieni varautuminen naapuriin on ol‐
lut aina vähän vireillä. Sitä on kuvitellut, että maailma on
muuttunut paremmaksi ja epäily olisi aiheeton. Suomi on ta‐
sapainoillut vuosikymmenet ja elämä on tuntunut mukavan
turvalliselta. Matkakuvissani olevat kumppanini eivät ole
enää todistamassa uutta kauhun ilmapiiriä.
Enoni ja isäni haavat ovat auenneet uudella tavalla tähän
päivään.
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YPÄJÄN
KIRJASTO
Hossin e 2, 32100 Ypäjä
Puh. 044‐4352006
ypajan.kirjasto@ypaja.ﬁ
www.ypaja.ﬁ
www.louna.ﬁnna.ﬁ
Kirjasto on myös
Facebookissa ja Instagramissa
@ypajankirjasto

OMATOIMIAIKA
ma‐su klo 7.00‐21.00

PALVELUAIKA
ma klo 13.00–19.00
‐to klo 10.00–16.00
pe klo 13.00–16.00
aa opäivinä 11.00–16.00
Omatoimikirjaston
käy öoikeu a
voi hakea kirjastosta
asiakaspalveluaikoina.

Pärekattotalkoot
jatkuvat

TIEDOKSI
Ypäjän seurakunnan hautausmaalla on aloite u kevätsiivous, ja halukkaat talkoolaiset voi‐
vat arkisin osallistua haravoin in ym. siivoiluun hautausmaalla. Paikalla on aina hautausmaan
kausityöntekijät apuna.
Seurakunta tarjoaa kahvit osallistujille.
Srk‐mestari Kullanmäki keho aa seurakuntalaisia/omaisia noutamaan hautalyhdyt haudoil‐
ta ko in.
Seurakunta ei vastaa rikki menneistä tai kadonneista lyhdyistä, jos ne varastoidaan hautaki‐
vien taakse.

Ypäjän ko seutumuseon
rakennusten päreka otal‐
koot jatkuvat tulevana ke‐
väänä.
Kaikki perinnerakentami‐
sesta kiinnostuneet ovat
tervetulleita talkoisiin, ai‐
kaisempaa alan työkoke‐
musta ei tarvita.
Työt alkavat kevään etene‐
misen mukaan. Varusteina
vasara ja naulareppu.
Lisä edot ja ilmoi autumi‐
set: jouko.kakonen@ypaja.‐
ﬁ taikka 0500 801914.
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Tietoisku

Älä polta jätteitä kotona

• Jä eitä ei saa pol aa omatoimises , vaan ne tulee lai aa kiin‐
teistön omaan sekajäteas aan tai lajitella ja toimi aa kierrätyk‐
seen. Kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaan jä eiden
pol aminen on pääsääntöises kielle yä.
• Ko talouksien ei tulisi pol aa esimerkiksi muovijä eitä lain‐
kaan, sillä tulipesissä pol o‐olosuhteita on mahdotonta saada
sellaisiksi, e ä muovi palaisi kunnolla. Huonos palavien jä ei‐
den pol aminen vahingoi aa kiinteistön tulipesän hormia ja
synny ää myrkyllisiä savukaasuja. Myrkyllisten kaasujen lisäksi
jä een pol aminen lisää nokipalon riskiä, sillä tulisijan hormit
voivat nokeentua ja tukkeutua nopeas .
• Kiinteistön tulipesissä saa pol aa vain käsi elemätöntä puu‐
jäte ä, risuja ja oksia. Pieniä määriä paperia ja kartonkia saa
myös käy ää sytykkeenä. Taajama‐alueiden ulkopuolella saa sa‐
tunnaises ja vähäisessä määrin pol aa avotulella kuivia risuja
ja oksia. Pol aminen ei kuitenkaan saa aiheu aa ympäristölle
tai naapurustolle savu‐, noki‐, haju‐ tai terveyshai aa. Muunlai‐
nen jä eiden pol aminen on kielle yä.
Lisä etoa jätehuollon järjestämisestä ja laji elusta:
Loimi‐Hämeen Jätehuolto Oy
Jäteneuvontapuh. 03 424 2619
neuvonta@lhj.ﬁ
www.lhj.ﬁ
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Korona‐ajan karonkka
Keijo Leppänen
Uudet jäsenet yhdistyksille ovat tuiki tärkeitä. Eläkeliiton Ypäjän
yhdistys sai uusia jäseniä kuluneiden koronavuosien aikana yli
30. Kun vanha jäsen toi mukaan toimintaan uuden jäsenen, kut‐
su in heidät karonkkajuhlaan. Juhla järjeste in Paijan Areenal‐
la Ypäjällä.
Reippaan ja monipuolisen ohjelman jälkeen saimme nau a
mai avan lounaan. Uudet jäsenet ja jäseniä tuoneita muiste in
lisäksi makeaa sisältävällä palkinnolla.
Ohjelmaosuudessa kuulimme laulua ypäjäläisi äin: Arja Leh‐
muskallio säestäjänään Katja Karisukki sai meidän jalkaterämme
liikkumaan musiikin sävelten tahdissa, kanteleella jokioislainen
kanteleensoiton opiskelija Ma lda Mäntymaa viri eli meitä
musisoinnillaan virkistävien sävelten maailmaan. Illan päätenu‐
merona helsinkiläinen taikuri Viljo Haapamäki viihdy meitä
mainioilla ja ihmeellisillä kor ‐ ja rubikinkuu o tempuillaan.
Jäsenhankintakilpailun oli järjestänyt Eläkelii o, joka palkitsi ja
arpoi valtakunnallises menestyneitä jäsenhankkijoita. Suomen
paras yhdistys oli Sonkajärven yhdistys, joka keräsi uusia jäseniä
yli 100. Ypäjän yhdistys sijoi ui hopealle. Meidän yhdistyksen
paras jäsenhankkija oli Veikko Nieminen, hän sai uusia jäseniä
kerä yä 20. Tämä ei kuitenkaan yltänyt palkinnoille valtakun‐
nallisessa kilpailussa.
Tällä hetkellä yhdistyksemme jäsenmäärä on noin 250 henkeä
jäsenrekisterissä. Mukaan mahtuu uusia jäseniä edelleen yhdis‐
tyksemme toimintaan. Lii yä voi eri laisuuksissa, esimerkiksi
Pertun Päivien sekä avointen ovien laisuuksissa. Jo 15‐vuo as
voi lii yä jäseneksi.

