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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.  
 
Kun toimintavuonna 2018 keskityttiin perustapahtumien ohella moniin hallinnollisiin uudistuksiin,  
nousi vuonna 2019 pintaan viestintä sekä yhteistyö kunnan, kylän yrittäjien ja muiden 
kylätoiminnan tahojen kanssa. 
 
2. HALLINTO 
 
2.1. TOIMIELIMET 
2.1.1. Yleiset kokoukset 
Yleisiä kokouksia ovat sääntömääräiset kevätkokous ja syyskokous sekä ylimääräiset kokoukset. 
 
2.1.2. Hallitus 
Hallituksen jäseninä vuonna 2019 ovat olleet Hannu Heiskanen (sihteeri), Teemu Kaartinen 
(varapuheenjohtaja), Veli-Tapio Kangasluoma (puheenjohtaja), Simo Kuokka, Matti Männistö, 
Pertti Niemelä, Maarit Rantanen ja Sirpa Salo. 
 
Työvaliokuntaan jäseniksi valittiin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri. Työvaliokunta 
valmistelee hallituksen kokouksia sekä tekee tarvittaessa pikaista ratkaisua edellyttäviä päätöksiä. 
Päätökset tuodaan tiedoksi hallitukselle. 
 
2.1.3. Toiminnantarkastajat  
Yhdistyksen toiminnantarkastajana on toiminut Outi Kouva ja varatoiminnantarkastajana Anu 
Poso.  
 
2.1.4. Toiminnalliset vastuuhenkilöt ja työryhmät 
Yhdistyksen taloudenhoitajana on toiminut Pirkko Lipponen 30.6. asti ja 1.7. alkaen Tuula 
Aaltonen sekä varausvastaavana Pirkko Lipponen 30.6. asti ja 1.7. alkaen Risto Rantanen. 
Jäsenrekisterin hoitajana ja nettitiedottajana on ollut Veli-Tapio Kangasluoma ja 
kylätiedotevastaavana Matti Männistö. Kiinteistövastaava on ollut Pertti Niemelä ja Seuraintalon 
talonmies Simo Kuokka. Siivousvastaava Anne Kolinkanta 31.5.asti ja 1.6. alkaen Ypäjänkylän Maa- 
ja kotitalousnaiset. Kahviovastaava Maarit Rantanen sekä tapahtumavastaava/-koordinaattori 
Hannu Heiskanen. Tulevaisuustyöryhmän vetäjänä on toiminut Teemu Kaartinen. 
 
2.2. KOKOUKSET 
2.2.1 Yleiset kokoukset 
Kevätkokouksessa 7.4.2019 paikalla 13 jäsentä. Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2018 tilinpäätös 
ja toimintakertomus. Lisäksi kokouksessa esiteltiin valokuitukyselyn tuloksia ja kyläsuunnitelman 
toteutussuunnitelma. Kyselyn pohjalta valokuitua ei saatane Ypäjänkylälle. Syyskokous pidettiin 
14.11.2019 ja paikalla oli 6 jäsentä. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja 
talousarvio. Osana talousarviota päätettiin ottaa käyttöön jäsenmaksu vuodelle 2020.  
 
2.2.2. Hallituksen kokoukset  
Hallitus kokoontui 11 kertaa, lisäksi yksi sähköinen tekstiviestikokous. 
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2.3. JÄSENISTÖ  
Jäsenmäärä 31.12.2019 oli 55 henkeä, lisäystä edellisvuoteen 2 henkeä. Osana kyläsuunnitelmaa 
valmisteltiin jäsenhankintakampanjaa ja jäsenetuja. Mallia työstetään edelleen ja otetaan 
käyttöön vuoden 2020 aikana. 
 
2.4. KYLÄSUUNNITELMA 
Kyläsuunnitelman tarkoituksena on tuottaa asukkaiden yhteinen tahto kylän tulevaisuudesta. 
Kyläsuunnitelma päivitettiin syyskokouksessa 18.11.2018 ja hallitus on päättänyt tavoitteiden 
toteutustavoista ja -järjestyksestä.  
 
Hallitus nimesi seuraavat kuusi ensin toteutettavaa tavoitetta ja hahmotteli niiden toteutustapoja: 
1) Seuraintalon käyttö, ylläpito ja ympäristön kehittäminen; jatkuva toiminta, 2) 
tapahtumasisältöjen arviointi, kehittäminen ja markkinointi sekä uusien tapahtumien ideointi; 
matkailuryhmien kyläpaketti esitellään mainoskortissa, tiedotusta lisätään mm. Facebookin eri 
ryhmissä, järjestetään ideariihi talon käyttöasteen kohottamiseksi, 3) uimakuljun ja 
lentopallokentän kunnostus ja ylläpito, pukukoppien ja WC:n uudistus sekä koulun 
kiipeilytelineiden ja jääkiekkokaukalon sijoittaminen alueelle; sovitaan kunnan kanssa, 4) 
matkailun edistäminen ja luontoreittien kartoitus; keskitytään patikointi- ja pyöräreitteihin, 5) 
karttataulu Seuraintalon pihaan; taulun malli ja pinta sekä yrittäjien ym. näkyminen sovitaan 
yritysasiamiehen kanssa ja 6) kyläläisten aktivointi osallistumaan kylän toimintaan ja 
kehittämiseen sekä talkootoiminnan turvaaminen; toteutetaan jäsenhankintakampanja ja 
tuotetaan jäsenetuja. 
 
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. 
 
Hallitus uusi yhdistyksen tilikartan. Myös talon ja tarvikkeiden vuokrahinnoittelu uusittiin 1.2.2019 
alkaen ja sitä täydennettiin 1.9. muutamilla puuttuvilla vuokrahinnoilla. Yhdistyksen tapahtumien 
käyttöön hankittiin syyskauden alussa iZettle-korttimaksupääte. 
 
Vuoden 2019 tilinpäätös osoittaa ylijäämää 3847,47 €.  
 
2.6. TIEDOTUS, VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 
Ypäjänkylän joka talouteen (n. 280) jaettiin paperisia kylätiedotteita 12 kpl.  
 
Tapahtumista ilmoitettiin Ypäjäläinen-lehdessä ja lehtiartikkeleita julkaistiin myös Loimaan 
lehdessä ja Forssan lehdessä. Perinteiset ilmoitukset Ypäjäläisessä muuttuivat maksulliseksi, minkä 
vuoksi tapahtumista päätettiin ilmoittaa pääosin ns. perustiedot sisältävällä maksuttomalla 
yhdistystoimintapalstalla. 
 
Yhdistyksen Facebook-sivut ovat osoitteessa www.facebook.com/Ypajankyla/ ja nettisivut 
osoitteessa www.ypajankyla.fi. 
 

http://www.ypajankyla.fi/
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Hämeen kylät ry:n tuotti mainoskortteja kylä- ja kylätalojen palveluista ja Seuraintaloon liittyen 
otetiin käyttöön 1000 kpl mainoskortteja, kortit on julkaistu myös netissä. Päivitettiin myös saunaa 
esittelevä mainoskortti, joka kuuluu Hämeen Kylien Omalta kylältä Hämeessä -hankkeen Kyläsauna 
-esimerkkikortteihin. 
 
Lisäksi on vastattu Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) opiskelijoiden saunaselvityskyselyyn. 
Selvityksen tehtävänä on löytää kaikki Kanta-Hämeen julkiset saunat ja saunavuorot sekä palvelut, 
joita nämä saunat tarjoavat. 
 
2.7. MUISTAMISET 
- Talkoolaisten kiitostilaisuus 12.10.2019 (18 henkeä) 
- Ypäjän Riistamiehet ry:n 80-vuotis Juhlapeijaisiin 30.3. annettiin yhdistyksen standaari laatalla 
- Ypäjänkylän koululaisille myönnettiin stipendejä opettajien esitysten mukaisesti 
 
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. Tämä kaikki on 
edellyttänyt jatkuvaa talon kunnossapitoa sekä tapahtumia edeltävien valmiuksien turvaamista. 
Viime mainittuihin kuuluvat ovat mm. siivous, kalustaminen sekä talvikausina talon lämmitys. 
 
Käynnistettiin seuraintalon sisustussuunnittelu sisustuksen päivittämiseksi ja uudistamiseksi. 
Sisustusstailisti Susanna Vento teki korvauksetta kahvion ja aulan sisustussuunnitelman ja 
remontoinnista vastasivat Ypäjänkylän Maa ja -kotitalousnaiset yhdessä kyläyhdistyksen omien 
talkoolaisten kanssa.  

  
Toimintavuoden aikana toteutettiin Uimakuljun kunnostus ja pukukoppien uusiminen yhteistyössä 
Ypäjän kunnan kanssa. 
 
Ypäjänkylän koulu luovutti koulun sulkemisen jälkeen Ypäjänkylään liittyvää tarpeistoa ja 
historiatietoa Seuraintalolle, aineistossa mm. Sankarivainajien muistotaulu. Piha-alueen 
kiipeilytelineet ja jääkiekkokaukalo lahjoitti tekninen lautakunta kyläyhdistykselle. Kalusteiden 
käyttöön ja ylläpitoon liittyvistä kustannuksista yritettiin neuvotella kunnan teknisen toimen 
kanssa, kunnes vuoden lopulla tuli tieto, että korvauksista tulisi neuvotella sivistystoimen kanssa. 
Asian jatkoneuvottelut siirtyivät vuoden 2020 puolelle. 
 
Hyväksyttiin Sallila Sähkönsiirto Oy:n maakaapelin vetoa Ypäjänkyläntien varteen Seuraintalon 
maa-alueelle koskeva käyttöoikeussopimus. Seuraintalon palotarkastuksessa vuoden lopulla 
huomautettiin joidenkin poistumisvalojen toimimattomuudesta sekä tarpeesta päivittää 
pelastussuunnitelma.   
 
Ulkopuolisia talon vuokrauksia oli 8 kappaletta. 
 
4. TAPAHTUMAT JA MUU TOIMINTA 
 
4.1. KYLÄYHDISTYKSEN OMAT YLEISÖTAPAHTUMAT 
- Pääsiäisvalkeat 20.4.2019 (150 henkeä) 
- Kevättori 28.4.2019 (9 myyjää) 
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- Vappulounas 1.5.2019 (37 henkeä) 
- Match Show 19.5.2019 (ilmoitettu 17 koiraa) 
- Avoimet kylät-tapahtuma 8.6.2019 (100 henkeä), teemana Ypäjänkylä - eilen, tänään, huomenna 
- Juhannusjuhla 21.6.2019 (300 henkeä), metsäpalovaroituksen vuoksi kokkoa ei ollut lupa polttaa, 
mutta juhlan päättyessä joku vierailijoista sytytti sen 
- Possujuhla 27.7.2019 (150 henkeä), Possujuhlassa kuvattiin TV1:n Perjantai-dokkari 
sikatilallisesta 
- Match Show 18.8.2019 (ilmoitettu 47 koiraa) 
- Syystori 15.9.2019 (16 myyjää) 
- Pikkujoulu 30.11.2019 (50 henkeä) 
- Joulumyyjäiset 15.12.2019 (18 myyjää) 
- Yksinäisten Joulujuhla 24.12.2019 (14 henkeä) 
 
- Tango del norten Matkalla Buenos Airesiin-konsertti 4.10.2019 yhteistyössä Ypäjän kunnan 
kanssa (40 henkeä). 
- Pertun päiviin osallistuttiin 25.8.2019 olleen Saunarallin muodossa 
- Keskiviikkosaunat kyläläisille, syyskaudella otettiin koekäyttöön 4 kk:n saunakausikortti 
- toiminnan ja tapahtumien kehittämisen ideariihi 28.4.2019 Kevättorin yhteydessä 
 
4.2. MUU TOIMINTA 
- puheenjohtaja ja taloudenhoitaja osallistuivat 11.2. Kylien ja matkailuyrittäjien treffeille Lopella 
- Elämyksiä Ypäjänkylällä-päiväleiri 9-12 vuotiaille Ypäjänkylän Seuraintalolla 10.-13.6. 
- Jokiläänin kansalaisopiston Seuraintalolla järjestämä viikoittainen Asahi-terveysliikunta 
kevätkaudella ja perusjumppa syyskaudella 
- Ypäjän seurakunnan kuukausittaiset diakoniapiirit ja muut tapahtumat  
 
Kyläyhdistyksen hallintoon ja erilaisiin talkootehtäviin on osallistunut vuoden aikana n. 50 henkeä. 
 
5. YHTEISTOIMINTA 
 
Kunnan kanssa yhteistyössä toteutettiin palvelukarttataulu, jonka pystytys Seuraintalolle siirtyi 
vuoden 2020 puolelle. Kartassa on mukana 11 kylän yrittäjää ja kolme muuta kohdetta 
Seuraintalon lisäksi. Kyläyhdistyksen tarjoaman tauluun tulevan yrittäjäkohtaisen 
www.yritys.ypajankyla.fi -internetosoitteen halusi käyttöönsä kolme palveluntuottajaa.  
 
Ypäjänkylän kyläyhdistys on jäsenenä seuraavissa yhdistyksissä: 
- Kulttuuriyhdistys Kuvio ry 
- Louna Plussa ry 
- Hämeen kylät ry 
 
5. LOPUKSI 
 
Toimintavuosi 2019 oli yhteistyön lisäämisen ja viestinnän kehittämisen vuosi. Jatkossa 
yhdistyksen toiminnassa tulee edelleen paneutua paitsi toiminnan uudistamiseen myös uusien 
voimien saamiseen kaikkeen vapaaehtoistyöhön sekä Seuraintalon ja eri tapahtumien 
markkinoinnin kehittämiseen. 


