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Tavoitteet Nykytila Toimenpiteet Aikataulu ja toteutus 
 
Kylän vahvistaminen hyvänä 
asuinpaikkana  / Uusia 
asukkaita kylälle 
tavoite maakuntakaava  xxx 
asukasta v. 2020 
- elävä ja yhtenäinen 
maaseutukylä 
- ratasuunnitelmat tehdään 
kylän  yhtenäisyys säilyttäen 
- turvallinen koulutie  
- viljellyt pellot, hoidettu 
ympäristö ja Ypäjoki 
- kosteikon perustaminen 
 
 
- viemäröinnin yhteisratkaisut 
- valokuitu 

 
-.Kylän asukasluku 370 (v.2007), talouksia 
270  
- kunta aloittanut osayleiskaavan laatimisen 
- tontteja on mutta niitä ei markkinoida 
- tyhjenevät talot löytävät pian asukkaat 
-Yksiraiteinen rata muuttumassa 
kaksiraiteiseksi, eritasoristeyksineen 
- 50 km/h kylän keskellä ja valaistus 
- maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema, 
ympäristöhoitosuunnitelma tekeillä 
- kunnallinen vesijohto lähes kaikilla 
- laajakaista  

 
- 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 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vanhempain yhdistys voisi kertoa kyläpoluista 
oppilaille 
 
- Yhdistykset talkoilla, asukkaat huolehtivat omista 
nurkistaan 

 
Seurantalo ympäristöineen 
toimii kylän keskuksena 
 

 
- seurantaloa kunnostettu: uusi varastoliiteri, 
keittiö ja kylmiötilat, sisä-wc:t, ulkovuori  
- maa- ja kotitalousnaisten kutomakamari 
- sisäampumarata  
 
UIMAKULJU talon vieressä,  kunnan 
omistuksessa, laajennukseen on kunnan 
lupa  
- kyläyhdistys pitää kunnossa, sovittu kunnan 
kanssa ja järjestää uimakoulun kesäisin 
- Pro Argia laatimassa 
ympäristösuunnitelmaa 
- pysäköintialue 
- rantalentopallokenttä. 
 
Vuosittaiset tapahtumat: pikkujoulu-, 
juhannus- ja porsasjuhlat, lasten 
itsenäisyyspäivä ja talvirieha 
 
Seurantalon omistaa kyläyhdistys ja se on 
kaikkien yhdistysten käytössä sekä 
juhlatilana että vuokrataan ulkopuolisille. 
 

 
- talon kunnostuksen loppuun saattaminen: 
apukeittiö ja lämmitysjärjestelmän uusiminen 
samalla toteutuu pikku kokoustila sekä ala-
asteen 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 
 

 
- Rakentaminen Leader-investointihankkeena, 
suunnittelu ja aloitus v. 2010 valmis v.2013 
 
 
 
 
 
 
- Uimakuljun laajentaminen hankkeella 
ympäristösuunnitelman mukaan aloitus v.2010, 
valmis v. 2013 
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Yhdistys- ja yhteistoiminta 
vilkasta 
- tiedottaminen hoidetaan 
yhteisvastuullisesti 

           
 - kyläyhdistys:hoitaa alueen mainosjakelun 

hoi     2 kertaa viikossa ja jakaa samalla yhdistysten 
tiedotteita, joita tehdään aina tarvittaessa 

- jako jakeluringissä 30 kyläläistä 
 
 

WWW-SIVUT www.kolumbus.fi/ykyla/ 
- kyläyhdistys ylläpitää, sivuilla myös muiden 
yhdistysten tietoja 
 
- Nuorisoseura: Pikku Myy-kerho, tanssikurssit 
- Maamiesseura: Konevuokrausta 
- Maa- ja kotitalousnaiset: keppijumppa,  
lentopallo, pyöräilyt, tupailtoja ja kursseja 
- Metsästysseura 
- Pienviljelijäyhdistys: Konevuokrausta 
- Koulun oppilaiden ja vanhempien yhdistys: 
Halloween-disco, kuutamoilta, perheretki, yms. 
- Evankeliumiyhdistys, rukoushuone: iloisten 
uutisten ehtoot, kesäjuhlat 
- Keskustapuolueen paikallisyhdistys 

 
 
- kylätiedotteen ulkoasu sovitaan yhteisesti 
 
 
 
 
 
- jokainen yhdistys ja yrittäjä ilmoittaa www-
sivuille tulevat tiedot ykyla@kolumbus.fi 
 
 
- pohditaan yhdistysten yhteisen 
kyläsihteerin palkkaamista työllistämis- tai 
hankevaroin 
 

 
Yhteispalaverit, yhtenäinen tiedote v. 2010 alusta, 
huomioväri yhteinen tiedotteilla.  
 

 
Palvelujen ja elinkeinojen 
kehittäminen 
- kyläkoulu säilyy 
- kirjasto ja kotisairaanhoito 
säilyy  
- vahvistetaan oman kylän 
palveluja 
 

 
- Kyläkoulussa 34 oppilasta 2009-10, kunnan 
erityisopetys, piha-alue kunnostettu  
- Kirjaston sivutoimipiste, jossa myös 
terveydenhoitajan palveluja entisessä 
pankkitalossa 
Ypäjän Vehnämylly: Myllytuvassa 
elintarvikemyymälä, kahvio, asiamiesposti, 
kokoustila 
- Kolme perhepäivähoitajaa 
- kunnan järjestämää asiointiliikennettä 1x 
viikossa kirkonkylään 
- linja-autovuoroja vähän 
- kimppakyytiä jonkin verran 
- yritystoimintaa, tullut myös uusia yrityksiä 
- yhteisostoja maatalousyrittäjillä 
- useita kenneleitä 
 

 
- 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- palvelu/toiminta kysely asukkaille 
-palveluhakemiston teko v. 2010 aikana 

 
Matkailukylä: 
- kylähistorian , -maiseman ja -
kulttuurin hyödyntäminen 
- matkailupalvelujen 
kehittäminen erityisesti 
hevostapahtumiin liittyen 

 
- Perinnepiiri: tehnyt kylähistoriakirjan 
(painos loppuunmyyty) dvd saatavana, 
historianäyttelyitä 
- Matkailuyrityksiä: Vehnämylly, Pikku-Annen 
Savi, Raari, Myllykylän ratsu- ja matkailutila, 
Blueberry Wood´s Hunting 
- Ypäjänkylän riistavaja Oy 
- Hevosia ja hevosvaellusreittejä 

 
- 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) 

 
 

 


