
YPÄJÄNKYLÄN KYLÄYHDISTYS RY 

Kylätiedote  

Ypäjänkylän kyläyhdistyksen uusi kylätoimikunta on aloittanut työnsä. 

Kylätoimikuntaan kuuluvat puheenjohtajana Veli-Tapio Kangasluoma, 

varapuheenjohtajana Risto Rantanen, sihteerinä Hannu Heiskanen ja 

muina jäseninä Teemu Kaartinen, Simo Kuokka, Timo Laukkala, Matti 

Männistö, Pertti Niemelä, Pentti Paunila, Tytti Pelkonen, Sirpa Salo sekä 

Ulla Seppä. Kylätoimikunnan ulkopuolisena taloudenhoitajana jatkaa Satu 

Leppälahti ja kirjanpitäjänä Pirkko Lipponen. 

Perinteisten tapahtumien ohella alkuvuoden tehtäviin kuuluvat mm. 

jäsenrekisterin luominen, nettisivujen uudistaminen, kyläsuunnitelman 

päivitys sekä uimakuljun perusparannus. 

Jäsenrekisteri 

Yhdistyslain mukaan on hallituksen pidettävä yhdistyksen jäsenistä 

luetteloa. Halusta liittyä yhdistyksen jäseneksi on ilmoitettava 

yhdistykselle, jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus eli kylätoimikunta. 

Yhdistyksellä ei tällä hetkellä ole varsinaista jäsenluetteloa, joten 

kylätoimikunta on päättänyt koota sen siten, että kevään 

vuosikokouksessa huhtikuussa päätösvaltaa voivat käyttää vain 

yhdistyksen jäsenluetteloon merkityt jäsenet. Äänioikeus kokouksessa on 

15 vuotta täyttäneellä jäsenellä.  

Ypäjänkylän kyläyhdistyksen sääntöjen 3§ mukaan yhdistyksen jäsenenä 

voi vain olla Ypäjänkylän vakinaiset ja tilapäiset asukkaat sekä ne, jotka 

harjoittavat Ypäjänkylässä elinkeinoa tai joilla on Ypäjänkylässä työpaikka. 

Jäsenmaksua ei peritä eikä jäsenyys velvoita sinua mihinkään. 

Voit täyttää jäsenhakemuksen sähköisesti, linkki: 

https://my.surveypal.com/Ypäjän-KY-jäsenilmoitus (linkki myös 

yhdistyksen internetsivuilla) tai täyttää kääntöpuolella olevan 

jäsenhakemuslomakkeen ja toimittaa sen jollekin kylätoimikunnan 

jäsenelle tai Seuraintalon postilaatikkoon tai Ypäjän Vehnämyllyn 

kahvioon. Kylätoimikunta käsittelee hakemuksia jokaisessa kokouksessaan 

ja myös juuri ennen vuosikokousta pidettävässä kokouksessa eli 

lomakkeen voi palauttaa myös ennen vuosikokouksen alkua. 

https://my.surveypal.com/Ypäjän-KY-jäsenilmoitus


YPÄJÄNKYLÄN KYLÄYHDISTYS RY 

Alkuvuoden tapahtumat 

Vuoden 2018 alkupuoliskolla toteutetaan seuraavia tapahtumia: 

31.3.  Pääsiäisvalkeat 

15.4. Vuosikokous 

22.4. Kevättori 

1.5. Vappulounas 

9.6. Avoimet kylät 

22.6. Juhannusjuhla 

 

Tapahtumista toimitetaan vielä erilliset tiedotteet. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

Jäsenlomake 

Haluan liittyä Ypäjänkylän kyläyhdistys ry:n jäseneksi. 

Sukunimi _________________________ Etunimi _____________________ 

Syntymäaika __________________ Puhelin _________________________ 

Postiosoite  ___________________________________________________  

Sähköpostiosoite ______________________________________________ 

Olen kiinnostunut osallistumaan Ypäjänkylän kyläyhdistyksen seuraaviin 

hallinnon tai talkootoiminnan tehtäviin: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Jäsenyyden peruste (rastita): 

□ Ypäjänkylän vakinainen tai tilapäinen asukas 

□ Elinkeinon harjoittaminen Ypäjänkylässä  

□ Työpaikka Ypäjänkylässä  

Allekirjoitus ja nimen selvennys 

 

________________________________________ 

Paperinen jäsenhakemuslomake toimitetaan jollekin kylätoimikunnan jäsenelle tai 

Seuraintalon seinässä olevaan postilaatikkoon tai Ypäjän Vehnämyllyn kahvioon. 


