Ypäjänkylän kyläsuunnitelman päivitys 16.9.2018
- Nykyisen suunnitelman toteutumisen arviointi (maalis-huhtikuu)
- Kyläkysely (kesä-heinäkuu) = kylän nykytilan arviointi - vanhasta suunnitelmasta huomioitava odotukset/toiveet ja uudet tavoitteet
Ypäjänkylän kyläsuunnitelman 2009 arvio (kysely 25 henkilölle, vastausprosentti 68%)
Tavoite

Toimenpiteet

1) Kylän
vahvistaminen hyvänä
asuinpaikkana/Uusia
asukkaita kylälle

- osayleiskaavan tekemiseen osallistutaan
aktiivisesti
- tonttimarkkinointiin panostaminen
yhteistyössä kunnan kanssa
- vaikutetaan ratahallinnon suunnitelmiin:
kaksiraiteisena radan paikan siirto, entinen
rataosuus museotarkoituksessa säilytettävä
- mietitään kyläpolkuja koululle ja
rengaspolkuja (ympäristösuunnitelma),
mahdollisesti hidasteita kylätielle
- Ympäristöhoitosuunnitelman
toteuttaminen, kosteikon osalta etsitään
maanomistajat ja selvitetään halukkuus,
yhdistyskin voi ryhtyä hoitamaan, korvauksia
saatavilla
- Kunnan runkoviemäri rakennettaneen
Loimaan kanssa yhteistyössä, kylä
liitettäneen siihen, valokuitu toteutetaan
samalla
- talon kunnostuksen loppuun saattaminen:
apukeittiö ja lämmitysjärjestelmän uusiminen
samalla toteutuu pikku kokoustila sekä alaasteen tarpeita varten sisäliikuntatilaa.
-inva –wc
- sauna ja pesutilat uimapaikan yhteyteen ja
kokoontumistiloja seuraintalon yläkertaan
- koulun pihalta vanha sauna siirretään
uimakuljun viereen ja kunnostetaan
- talon markkinointia lisättävä
- rahoituspohjan laajentaminen (muutakin
kuin mainospostinjako)
- pohditaan talon osittaista vuokraamista
yrittäjälle
- keskitetään tapahtumia ja toimintaa
seuraintalolle
- grillikatos, polut ja pusikoiden raivaus
- kylätiedotteen ulkoasu sovitaan yhteisesti
- jokainen yhdistys ja yrittäjä ilmoittaa
www.kolumbus.fi/ykyla -sivuille tulevat
tiedot ykyla@kolumbus.fi

2) Seurantalo
ympäristöineen toimii
kylän keskuksena

3) Yhdistys- ja
yhteistoiminta
vilkasta

Toteutumisen arviointi
Hyvä - Tyydyttävä - Huono
46,2% - 30,8% - 23,1%
21,4% - 0,0% - 78,6%
20,0% - 20,0% - 60,0%

0,0% - 23,1% - 76,9%

21,4% - 28,6% - 50,0%

30,8% - 46,2% - 23,1%

37,5% - 56,3% - 6,3%

20,0% - 33,3% - 46,7%
56,3% - 43,8% - 0,0%
14,3% - 7,1% - 78,6%
26,7% - 40,0% - 33,3%
26,7% - 0,0% - 73,3%
10,0% - 30,0% - 60,0%
42,9% - 57,1% - 0,0%
20,0% - 20,0% - 60,0%
41,7% - 25,0% - 33,3%
16,7% - 8,3% - 75,0%

4) Palvelujen ja
elinkeinojen
kehittäminen

5) Matkailukylä

- pohditaan yhdistysten yhteisen
kyläsihteerin palkkaamista työllistämis- tai
hankevaroin
- toimitaan aktiivisesti koulun vahvistamiseksi
ja uusien lapsiperheiden hankkimiseksi
- kyläyhdistys selvittää pankkikiinteistön
hankintaa, jotta kirjasto ja terveydenpalvelut
voi jatkua, muuta toimintaa voisi olla mm.
satutunnit, avoin lastenhoito ja seurakunnan
vierailut
- kootaan kylän palveluhakemisto
- käytetään oman kylän palveluja
kehitetään kylä- erä ja luontomatkailua
Ypäjän kylämatkailuhankkeen kanssa
seuraavien pohjalta
- metsästysmatkailu (Ypäjän riistamiehet)
- majoitusta: Peti ja puuro emännälle,
isännälle & hevoselle
- matkailuvaunualue
- mönkijäreitit
- seurantalo ja aseman seudun
hyödyntäminen (nauhakylä)

28,6% - 14,3% - 57,1%

14,3% - 14,3% - 71,4%
23,1% - 7,7% - 69,2%

27,3% - 0,0% - 72,7%
23,1% - 38,5% - 38,5%

26,7% - 40,0% - 33,3%
33,3% - 40,0% - 26,7%
14,3% - 14,3% - 71,4%
13,3% - 6,7% - 80,0%
23,1% - 46,2% - 30,8%

Kyläkysely (kesä-heinäkuu, kaikille avoin, 10 vastausta)
A. Nykytilan arvio
A1. Ypäjänkylän vahvuudet = ylläpidettävä/kehitettävä
Maalaismaisema (9)
− metsät ja maisemat vielä toistaiseksi, pian ei enää metsiä olekaan jos tätä vauhtia puita
kaadetaan.
− maalaismaisema
− elävä maaseutu eli eri alan toimijoita
− maalaismaisema säilytettävä ehdottomasti
− kylän vahvuuksiin kuuluu rikas maisema ja monipuoliset historialliset miljööt. Kylällä tuntuu
olevan vahva vanhanajan kylähenki, joka joskin taitaa kovaa vauhtia hiipua vanhojen polvien yhä
vanhetessa.
− maalaismaisema
− maalaismaisema
− maalaismaisema, kylänraitti, vanhat rakennukset, sijainti, kesäasukkaat
Seuraintalo (4)
− Seuraintalo on oikeastaan ainoa järkevä paikka jossa kyläläiset voivat kokoontua, mutta taas
tulee kysymys, minkä vuoksi kokoonnuttaisiin?
− Seuraintalo kokonaisuudessaan, sekä siellä järjestetyt tapahtumat että varsinkin sen
vuokraaminen juhlapaikaksi. Sitä vain pitäisi mainostaa enemmän.
− Seuraintalo
− Seuraintalon tapahtumat.
Uimakulju (3)
− uimakulju sitten kun se on asianmukaisessa kunnossa
− uimakulju, kun vain vesi pysyisi uintikelpoisena.

− kuljun ympäristön kehitys ja kosteikon raivaus/kehitys. (Oma järvi kylälle)
Mylly (2)
− kylällä oma mylly
− mylly
Juhannuskokko (2)
− juhannuskokko
− juhannuskokko
Koulu (1)
− kyläkoulu
Loimaan läheisyys (1)
− lyhyt matka Loimaalle on vahvuus.
Kylätiedote (1)
− kylätiedote jokaiseen talouteen jaettuna on hyvä tapa varmistaa tiedon kulku niillekin joilla ei ole
nettiä, kun vaan olis enemmän tiedoitettavaa kylän asioista, esim paikallisista yrityksistä, mistä
saa mitäkin palvelua.
Yritykset (1)
− kylän yritykset
A2. Ypäjänkylän heikkoudet = vahvistettava/poistettava
Ikärakenne ja väen väheneminen (6)
− väestön ikääntyminen
− lapsimäärän jyrkkä lasku/väestön ikääntyminen.
− heikkouksina väestön vähyys ja väheneminen,
− ikääntymiselle nyt on aika vaikeeta tehdä mitään, ellei nuoria saada kylään muuttamaan, mutta
se nyt kuitenkin on yksi kaikkein suurimmista ongelmista minun mielestäni.
− lapsiperheiden väheneminen
− väestön ikääntyminen.
Uimakuljun kunto (3)
− uimakuljun nykykunto
− uimapaikka
− uimakuljun alueen hoitamattomuus.
Kylän palvelut (3)
− palvelujen vähäisyys ja yhä väheneminen esim koulun ja ilmeisesti kirjastonkin myötä.
− kyläläisten haluttomuus käyttää oman kylän palveluita.
− paikallisista yrityksistä hanka saada tietoa.
Koulun lakkautus (1)
− koulun lakkautus
Huonontunut yhteishenki (1)
− yhteishenki vähän huonontunut viime vuosina.
Asuntotarjonnan puute (1)
− monipuolisen asuntotarjonnan puute
Ypäjoki (1)
− Ypäjoen rehevöityminen ja pusikoituminen
Tuulivoima (1)
− tuulivoimateollisuusalue
Kunnan keskustasta irtautuminen (1)
− ei pidä eriytyä niin irralleen Ypäjän keskustasta, se on hyvä asia, että edes siellä säilyvät oleelliset
palvelut.
Vanhaan takertuminen (1)

− suuri heikkous on mielestäni vanhaan takertuminen, eli kun näin se on aina ollut ja/tai silloin kun
mä olin lapsi… tarttis muistaa myös seurata maailmaa ympärillä ja pysyä siinä kyydissä mukana,
koska muutos on välttämätöntä ja se ainoastaan tuo jatkuvuutta.
Seuraintalon markkinointi (1)
− Seuraintalon markkinointi
Kyläläisten vähäinen kiinnostus tapahtumiin (1)
− kyläläisten vähäinen kiinnostus paikallisiin tapahtumiin
A3. Ypäjänkylän mahdollisuudet = hyödynnettävä
Matkailu (4)
− matkailu, maatalous, uudet ympärivuotiset asukkaat
− matkailua kehitettävä edelleen lisäämällä entisestään yhteistyötä eri toimijoiden kesken
− lisätuloja matkailijoista
− luontomatkailu, ratsastusreitit, Talastuvan ja Pietarinmäen hyödyntäminen, hiihtoladut
Talastuvalle
Uimakulju (4)
− uimakulju, joka hyvin voisi olla sekä lapsille että myös koirille markkinoitu uimaranta, käyttö
nykyisellään on kuitenkin melko vähäistä, nuoria illalla ja päiväsellä 1 perhe/seurue kerrallaan
ainakin oman kokemukseni perusteella.
− uimakuljun kehittäminen
− uimapaikka
− seurojentalon ja uimalammikon ympäristön siistiminen, esim. Piilikangas hienossa kunnossa
Tapahtumat (3)
− uudet tapahtumat
− uusia tapahtumia jotka kiinnostavat myös nuorempaa polvea, enää ei levytanssit vedä
porukkaa…
− tapahtumat
Seuraintalo (3)
− Seuraintalon markkinointi laajemmallekin porukalle
− koulun jäämistön (mm. pihatelineet) hyödyntäminen
− Seuraintalon talon alueelle matkaparkki asuntoautoille ja vaunuille, muutama sähköpaikka
Kulkuyhteydet Loimaalle (2)
− hieno kulttuurimaisema ja hyvät kulkuyhteydet Loimaan ja Turun suuntaan.
Markkinapotentiaalia uusien asukkaiden houkutukseen?
− asukkaille lyhyt matka Loimaalle ja hyvä PIENI yhtenäiskoulu kirkonkylässä, jonne koulukyydit
toimivat loistavasti.
Alueen kehittäminen (1)
− alueen kehitys / kunnossa pito.
A4. Ypäjänkylän uhkat = torjuttava
Koulun lakkautus (6)
− koulun lakkautus
− koulun lakkauttamista ei enää estä mikään, ja jos sitä vastaan kovin näyttävästi aletaan
taistelemaan saadaan vaan huono maine muiden kuntalaisten silmissä. Mitään kymmenen
oppilaan kyläkoulua ei ole järkevää pyörittää. Montaa lapsiperhettä ei kylään ole muuttanut
vaikka koulu on täällä ollutkin.
− koulun lakkauttaminen
− koulun lakkauttaminen on yksi asia jolla uusien asukkaiden tulo tehdään entistä hankalammaksi,
mutta millä siihenkään oikein vois puuttua?
− koulun lakkautus
− koulun ja muiden yritysten loppuminen.

Ikärakenne ja väen väheneminen (2)
− väen vanheneminen ja väheneminen.
− väestön ikääntyminen.
Asuntotilanne (2)
− poismenneiltä vanhuksilta vapautuvat asunnot jäävät perikunnille mätänemään tai ovat muuten
huonokuntoisia, eikä tilalle siten saada nuorempaa väkeä.
− talojen autioituminen
Ypäjän kunnasta eriytyminen (2)
− ei pidä myöskään eriytyä niin paljoa itse kunnasta, kun sekä kunta että kylä ovat pieniä, niin
kyllähän niiden pitäisi suunnata kaikki voimavaransa yhteen, jotta molemmat säilyvät edes
nykyisen kokoisina.
− ei vastakkainasettelua kunta/kylä
Palveluiden väheneminen (1)
− loppujenkin palveluiden keskittyminen kirkonkylään.
Vanhaan takertuminen (1)
− vanhaan takertuminen, kyläkoulun perään on turha haikailla, vaan ennemminkin tulee panostaa
hyviin koulukuljetuksiin, jotta jokainen lapsi pääsee ongelmitta tasavertaisesti kouluun.
Huonot julkiset kulkuyhteydet (1)
− huonot julkiset kulkuyhteydet
Yhteisöllisyyden väheneminen (1)
− yhteisöllisyyden väheneminen
Viemäriverkko (1)
− viemäriverkko
B. Vanhasta suunnitelmasta (2009) edelleen ajankohtaista (vastausten määrä)
Yleisiä kylän tavoitteita
kylän palveluiden käyttö
tonttimarkkinointi
lapsiperheiden hankinta
tietojen ilmoittaminen nettisivuille
majoitus
palveluhakemisto
nauhakylä
valokuitu toteutetaan
rahoituspohjan laajentaminen
ratahallinnon suunnitelmat (kaksiraiteisena radan paikan siirto, huomioitu osayleiskaavassa)
mönkijäreitit
kyläpolut koululle
kylätiedotteen ulkoasu sovitaan yhteisesti
matkailuvaunualue
pohditaan yhdistysten yhteisen kyläsihteerin palkkaamista työllistämis- tai hankevaroin

8
7
6
6
6
5
5
4
4
4
4
3
3
2
1

Seuraintaloon liittyvää
Seuraintalon markkinointi
grillikatos ja pusikoiden raivaus
Seuraintalon lämmitysjärjestelmän uusiminen
inva-wc
talon vuokraaminen yrittäjälle
ala-asteen tarpeita varten sisäliikuntatilaa

9
9
5
3
3
1

C. Odotukset/toiveet, uudet tavoitteet
Uimakuljun kunnostus (4)
− uimakuljun kunnostus
− uimakuljun saattaminen parempaan tilaan (uudet pukukopit ja vessat voitaisiin tehdä talkoilla),
talkoisiin voisi tulla kutsuja esim. facebookin kautta, rantalentiskenttä vaatisi myös kunnostusta.
− uimakuljulle voisi hyvin antaa myös toiseen päähän luvan koirien uittamiselle ja lapset toiseen
päähän ja seuraintalolle sitten joku nuori myymään jäätelöä ja limpsaa lapsiperheille.
− uimakuljun peruskorjaus, lammikon tyhjentäminen ja puhdistus, ympäristön siivous, suojaa esim.
puita lammikon ja tien väliin
Tonttien ja asuntojen kunnossapito ja markkinointi (3)
− tonttien ja asuntojen aktiivinen markkinointi
− kylän nykyisen kiinteistökannan peruskorjaus. Olisiko saatavilla jätevesikoordinaattorin/konsultin kaltaista neuvontapalvelua vanhojen rakennusten parantamiseksi?
− tyhjillään olevien asuntojen saaminen asumiskäyttöön
Teiden kunnossapito (3)
− Ypäjänkyläntien päällystevaurioiden korjaus ja tien kunnon ylläpito
− Humppilaan suuntautuvan ajotien turvallisuuden parantaminen
− teiden kunto on paikoitellen järkyttävän huonoa
Jätevesiverkosto (2)
− asemaseudun saattaminen osaksi kunnan jätevesiverkostoa
− runkoviemäri koko kunnan alueella
Kulkuyhteydet (2)
− koulun loppuessa turvattava suorat ja nopeat kulkuyhteydet oppilaille kirkonkylään
− turvattava vähintään nykyisen tasoinen julkinen liikenne Loimaan suuntaan
Juhannusjuhlan kehittäminen (1)
− juhannusjuhlan ympärille voisi kehittää kaikkea muuta toimintaa.
Kylän suuntautuminen Loimaalle (1)
− mahdollisen kuntaliitoksen varalle pitäisi varautua siihen että liitos Loimaan suuntaan olisi
mahdollista ainakin Ypäjänkylän osalta.
Seuraintalon ympäristö (1)
− Seuraintalon ympäristön viimeistely (pusikoiden raivausta, puistomaisuutta (jotta alue olisi
houkutteleva, näyttäisi hoidetummalta ja arvokkaammalta, sekä toisi seuraintalon ympäristön
kyläläisten yhteispuistoksi))
Kaupan säilyminen (1)
− Puodin jatkuminen tai jonkin muun kioskitoiminnan ja kaupallisen palvelun pysyminen kylässä
(automaattikauppa)
Nuorten vapaa-aika (1)
− nuorille ajanviettopaikka
Talkootoiminta (1)
− talkoo väkeä tarvittaessa, pitäis mielestäni kertoa mitä tehdään ja mihin töihin erityisesti apua
kaivattaisiin ja milloin. (uimakuljun korjaus on hyvä esimerkki, kun ei juuri kukaan tunnu tietävän
koska tehdään ja mitä.
Yhteistyö (1)
− yhteistyön lisääminen kunnan ja muiden Ypäjän kyläyhdistysten kanssa.
D. Vapaa sana
− mukava kylä, itse en ainakaan ole täältä pois lähdössä, vaikka kaikki palvelut viedäänkin.

