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1. JOHDANTO 
Yhdistyksen tarkoituksena on sääntöjen mukaan edistää kylän asukkaiden yhteistyötä, 
omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta sekä toimia sen asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen 
valvojana.  
 
Toimintavuonna 2018 toteutettiin perustapahtumien ohella monia hallinnollisia uudistuksia, mm. 
päivitettiin yhdistyksen jäsenrekisteri, uusittiin nettisivut, hyväksyttiin uudet säännöt sekä 
hyväksyttiin vuodelta 2009 olevan kyläsuunnitelman päivitys. Näillä kaikilla toimilla on pyritty 
laajentamaan jäsenistön ja aktiivien määrää, vahvistamaan tiedotusta ja markkinointia sekä 
aktivoimaan jäsenten osallistumista yhdistyksen toimintaan. 
 
2. HALLINTO 
 
2.1. TOIMIELIMET 
2.1.1. Yleiset kokoukset 
Yleisiä kokouksia ovat sääntömääräiset kevätkokous ja syyskokous sekä ylimääräiset kokoukset. 
 
2.1.2. Hallitus 
Aiempi kylätoimikunnan nimi muutettiin sääntömuutoksessa 16.9. hallitukseksi. Hallituksen 
jäseninä vuonna 2018 ovat olleet Hannu Heiskanen (sihteeri), Teemu Kaartinen, Veli-Tapio 
Kangasluoma (puheenjohtaja), Simo Kuokka, Timo Laukkala, Matti Männistö, Pertti Niemelä, 
Pentti Paunila, Tytti Pelkonen, Risto Rantanen (varapuheenjohtaja), Sirpa Salo ja Ulla Seppä. 
 
2.1.3. Toiminnantarkastajat  
Yhdistyksen toiminnantarkastajina ovat olleet Miikka Hollo ja Mira Paloposki, varalla Hanna 
Korpela.  
 
2.1.4. Alatoimikunnat 
Talotoimikunta: Pertti Niemelä (kokoonkutsuja), Timo Laukkala, Jukka Aaltonen, Simo Kuokka ja 
Sirpa Salo  
Uimapaikkatoimikunta ja lentopallokenttä: Risto Rantanen (kokoonkutsuja), Teemu Kaartinen, 
Markku Mäkeläinen ja Pirkko Lipponen  
Viestintä -ja markkinointitoimikunta: Matti Männistö (kokoonkutsuja), Sirpa Salo, Veli-Tapio 
Kangasluoma, Sisko Nurminen ja Satu Leppälahti  
 
2.1.5 Muut toimihenkilöt 
Yhdistyksen kirjanpitäjänä on toiminut Pirkko Lipponen ja rahastonhoitajana sekä 
varausvastaavana 1.1.-31.9. Satu Leppälahti ja 1.10. alkaen Pirkko Lipponen. Jäsenrekisterin 
hoitajana ja nettitiedottajana on ollut Veli-Tapio Kangasluoma ja kylätiedotevastaavana Matti 
Männistö. Seuraintalon talonmiehen tehtäviä ovat hoitaneet Simo Kuokka ja Pertti Niemelä. 
 
2.2. KOKOUKSET 
2.2.1 Yleiset kokoukset 
Kevätkokouksessa 15.4.2018 oli paikalla 8 jäsentä. Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2017 
tilinpäätös ja toimintakertomus. 16.9.2018 pidettiin sääntömuutoksen hyväksymiseksi 
ylimääräinen kokous, paikalla oli 7 jäsentä. Merkittävimmät muutokset sääntöihin olivat 
hallituksen koko ja toimikausi, jäsenyyden avaaminen kaikille halukkaille sekä mahdollisuus kerätä 



YPÄJÄNKYLÄN KYLÄYHDISTYS RY                                        TOIMINTAKERTOMUS 2018 
 
  Hallituksen esitys 17.2.2019       2(4) 
 

jäsenmaksuja. Syyskokous pidettiin 18.11.2018 uusien vahvistettujen sääntöjen mukaisesti ja 
paikalla oli 7 jäsentä. Kokouksessa hyväksyttiin kyläsuunnitelman päivitys sekä vuoden 2019 
toimintasuunnitelma ja talousarvio.  
 
2.2.2. Hallituksen kokoukset  
Hallitus kokoontui 11 kertaa ja hallituksen jäsenet osallistuivat niihin seuraavasti: Hannu 
Heiskanen (11), Teemu Kaartinen (2), Veli-Tapio Kangasluoma (11), Simo Kuokka (10), Timo 
Laukkala (2), Matti Männistö (9), Pertti Niemelä (11), Pentti Paunila (1), Tytti Pelkonen (0), Risto 
Rantanen (7), Sirpa Salo (5) ja Ulla Seppä (0). 
 
2.3. JÄSENISTÖ 
Uuden jäsenrekisterin teosta päätettiin 25.2.2018 ja jäsenmäärä 31.12.2018 oli 53 henkeä. 
 
2.4. KYLÄSUUNNITELMA 
Kyläsuunnitelman tarkoituksena on tuottaa asukkaiden yhteinen tahto kylän tulevaisuudesta. 
Maalis-huhtikuun vaihteessa vajaat 20 keskeisesti kyläyhdistyksen toiminnassa ollutta kyläläistä 
arvioi sähköisessä kyselyssä nykyisen suunnitelman tavoitekohtaisten toimenpiteiden 
toteutumisen. Kevätkokouksessa todettiin tilanne ja alkukesällä tehtiin avoin tavoitekysely. 
Kyselyiden pohjalta pidettiin 16.9. kyläsuunnitelman päivityksen keskustelutilaisuus, jossa haettiin 
parityöskentelynä kyläsuunnitelman päivitykseen otettavia tavoitteita. Hallitus jonkin verran 
muokkasi ja täydensi keskustelutilaisuudessa asetettuja tavoitteita ja päivitetty kyläsuunnitelma 
hyväksyttiin syyskokouksessa 18.11. 
 
2.5. TALOUS JA VARAINHANKINTA 
Yhdistyksen suurimmat yksittäiset kuluerät ovat Seuraintalon ylläpito sekä talon peruskorjaukseen 
otettujen lainojen ja korkojen lyhennykset. Varainhankinta koostui pääosin Seuraintalon sekä 
astiaston ja ulkokalusteiden vuokrauksesta, itse järjestettävien tapahtumien tuotoista sekä 
ulkopuolisista talkootehtävistä. Tuottoja saatiin myös korttien ja adressien sekä lahjoituksina 
saatujen kirjojen myynnistä sekä Seuraintalon vieressä sijaitsevan kunnan uimakuljun hoidosta. 
 
Vuoden 2018 tilinpäätös osoittaa ylijäämää 1431,48 €.  
 
2.6. TIEDOTUS, VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 
Ypäjänkylän joka talouteen (n. 280) jaettiin paperisia kylätiedotteita 15 kpl. Tapahtumista 
ilmoitettiin Ypäjäläinen-lehdessä ja lehtiartikkeleita julkaistiin myös Loimaan lehdessä ja Forssan 
lehdessä. Yhdistyksen Facebook sivut ovat osoitteessa www.facebook.com/Ypajankyla/ ja 
nettisivut uudessa osoitteessa www.ypajankyla.fi. 
 
2.7. MUISTAMISET 
Simo Kuokalle myönnettiin yhdistyksen viiri pitkäaikaisesta toimimisesta kyläyhdistyksessä ja mm. 
talon lämmityksestä huolehtimisesta. 
 
3. SEURAINTALO 
Yhdistyksen toiminnan keskiössä on sen omistama ja hallinnoima Ypäjänkylän Seuraintalo. 
Toiminnallisesti taloa on hyödynnetty omien tapahtumien toteutukseen sekä talon ja saunatilojen, 
kahvinkeitinten ja astiastojen sekä ulkokalusteiden vuokraustoimintaan.  
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Tämä kaikki on edellyttänyt jatkuvaa talon kunnossapitoa sekä tapahtumia edeltävien valmiuksien 
turvaamista. Viime mainittuihin kuuluvat ovat mm. siivous, kalustaminen sekä talvikausina talon 
lämmitys. 
 
Toimintavuoden aikana korjattiin näyttämön alustan pilarit ja parvekkeen kaide, asennettiin 
saunan katolle tikkaat, korjattiin talon ulko-oven viereinen seinä ja katto, tehtiin uusi 
siivouskomero, uusittiin kulkureitti sähköpääkeskukseen. Kalustosta olivat käsisammuttimet 
määräaikaishuollossa ja koeponnistuksessa ja rikkoutunut astianpesukone korvattiin uudella. Piha-
alueella normaalin ylläpidon ohella on uimakuljun pohja ja ranta niitetty ja puhdistettu. Lisäksi 
päätettiin käynnistää Seuraintalon sisustussuunnittelu sisustuksen päivittämiseksi ja 
uudistamiseksi.  
 
Erilaisia ulkopuolisia vuokrauksia oli 10 kappaletta. 
 
4. TAPAHTUMAT JA MUU TOIMINTA 
 
4.1. KYLÄYHDISTYKSEN OMAT YLEISÖTAPAHTUMAT 
- Juhannusjuhla 22.06.2018 (400-500 henkeä) 
- Possujuhla 28.07.2018 (100 henkeä) 
- Pääsiäisvalkeet 31.03.2018 (180 henkeä) 
- Kevättori 22.04.2018 (65 henkeä, joista myyjiä 15) 
- Vappulounas 01.05.2018 (50 henkeä) 
- Avoimet kylät-tapahtuma 09.06.2018 (50 henkeä) 
- Match Show 25.08.2018, mukana myös Pertunpäivien ohjelmassa (ilmoitettu 35 koiraa) 
- Syystori 22.09.2018 (12 myyjää) 
- Joulumyyjäiset 09.12.2018 (22 myyjää) 
Ypäjän kunnan kanssa yhteistyössä järjestettiin seuraavat kulttuuritapahtumat: 
- Kasakkatanssiteatteri Artania tanssiesitys 02.07.2018 (90 henkeä) 
- Pertunpäivien avajaistanssit 24.08.2018 (n. 100 henkeä) 
  
Vuonna 2018 säännöllisiä tapahtumia tai vuokrauksia olivat Jokiläänin kansalaisopiston Asahi-
terveysliikunta ja espanjan alkeet -kurssit, Ypäjän seurakunnan diakoniapiirit ja muut tapahtumat 
sekä kyläyhdistyksen omat kyläläisten keskiviikkosaunat.  
 
4.2. MUU TOIMINTA 
- Ypäjän kunnan järjestämä nuorten kesäleiri Seuraintalolla 11.-14.06.2018 
- Osuuspankin kesäduuni nuorille hankkeen avulla työllistettiin Milla Niemi 4.-15.6. väliseksi ajaksi 
- Pirkko Lipponen ja Veli-Tapio Kangasluoma osallistuivat 22.01., 16.4., 8.5. ja 3.7. pidettyihin 
Pertun päivien ja Ypäjän yön suunnittelupalavereihin. 
- Kyläyhdistys osallistui yhdessä Ypäjänkylän koulun vanhempainyhdistyksen ja Ypäjän Nuoriseuran 
kanssa Ypäjän kunnalle osoitettuun kannanottoon Ypäjänkylän koulun toiminnan jatkamisesta. 
- Ypäjänkylän koululaisille myönnettiin stipendejä opettajien esitysten mukaisesti 
- Kunnan johdon vierailu Ypäjänkylässä 28.06.2018, kyläyhdistyksestä tapaamisiin osallistuivat 
Veli-Tapio Kangasluoma, Risto Rantanen ja Pirkko Lipponen. 
- Talkoolaisten kiitostilaisuus 06.10.2018 (20 henkeä). 
- Hämeen kylät ry järjestämään Talolla tavataan-vertaistyöpajaan 27.10.2018 Matkun kylätalolla 
osallistuivat kyläyhdistyksestä Veli-Tapio Kangasluoma ja Pirkko Lipponen. 
- Klapitalkoot 27.08.2018 
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- Valokuituilta 15.11.2018 järjestettiin yhdessä LounaPlussa ry:n kanssa. 
Kyläyhdistyksen hallintoon ja erilaisiin talkootehtäviin on osallistunut vuoden aikana n. 40 henkeä. 
 
5. YHTEISTOIMINTA 
Kyläyhdistyksellä on ollut yhteistoimintaa talolla toimivien tahojen ohella Ypäjänkylän koulun 
vanhempainyhdistyksen ja Ypäjän nuorisoseuran kanssa. Avoimet kylät -tapahtumaan koottiin 
Ypäjänkylän palveluesite, johon saatiin tiedot kahdeltatoista ulkopuoliselta taholta. 
 
Ypäjänkylän kyläyhdistys on jäsenenä seuraavissa yhdistyksissä: 
- Kulttuuriyhdistys Kuvio ry 
- Louna Plussa ry 
- Hämeen kylät ry 
 
5. LOPUKSI 
Kaiken kaikkiaan toimintavuosi 2018 oli monien hallinnollisten uudistusten vuosi. Edellisvuoden 
mainosjaon jäätyä pois, on myös muuhun talkootoimintaan osallistunut vapaaehtoisväki 
vähentynyt. Jatkossa yhdistyksen toiminnassa tulee paneutua paitsi toiminnan uudistamiseen 
myös uusien voimien saamisesta niin hallintoon kuin muuhunkin vapaaehtoistyöhön. 


