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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.  
 
Vuoden 2020 toimintaa varjosti syvästi koko maassa keväällä levinnyt koronapandemia. Pandemia johti 
sekä omien tapahtumien toteutuksen että talon ulosvuokrauksen määrän romahtamiseen. 
Seurauksena oli edelleen tuottojen putoaminen ja taloudellinen kriisi. Tilannetta paikattiin väliaikaisesti 
lyhentämällä Seuraintalon rakennuslainaa vain reilut 10% sovitusta sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön 
myöntämällä Seurantalojen toiminnan korona-avustuksella. 
 
2. HALLINTO 
 
2.1. TOIMIELIMET 
2.1.1. Yleiset kokoukset 
Yleisiä kokouksia ovat sääntömääräiset kevätkokous ja syyskokous sekä ylimääräiset kokoukset. 
Kevätkokous siirrettiin koronan vuoksi pidettäväksi syyskokouksen yhteydessä 17.10.2020. Yhdistetyssä 
kokouksessa oli läsnä viisi yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2020 tilinpäätös ja 
toimintakertomus sekä hyväksyttiin vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio. 
 
2.1.2. Hallitus 
Sääntöjen mukaan hallitukseen valitaan vähintään neljä (4) sekä enintään kahdeksan (8) muuta jäsentä 
puheenjohtajan lisäksi. Vuonna 2020 hallitukseen kuuluivat Maarit Rantanen (puheenjohtaja) Teemu 
Kaartinen, Veli-Tapio Kangasluoma (sihteeri), Matti Männistö, Pertti Niemelä, Sirpa Salo 
(varapuheenjohtaja) ja Neea Suonpää. Hallitus kokoontui 10 kertaa, lisäksi yksi sähköpostiviestikokous. 
 
2.1.3. Toiminnantarkastajat  
Yhdistyksen toiminnantarkastajana on toiminut Outi Kouva ja varatoiminnantarkastajana Anu Poso.  
 
2.1.4. Toiminnalliset vastuut 
Yhdistyksen taloudenhoitajana ja jäsenrekisterin hoitajana on toiminut Tuula Aaltonen ja käteiskassan 
hoitajana Veli-Tapio Kangasluoma. Varausvastaava ja nettitiedottaja oli Neea Suonpää, 
kylätiedotevastaava Matti Männistö, kiinteistövastaava Pertti Niemelä ja Seuraintalon talonmies Hannu 
Virtanen ja Pertti Niemelä. Kahvio- ja siivousvastuut hoiti Ypäjänkylän Maa- ja kotitalousnaiset 
(yhteyshenkilö Maarit Rantanen) ja tapahtumavastaava/-koordinaattori oli Veli-Tapio Kangasluoma.  
 
2.2. JÄSENISTÖ  
Jäsenmäärä 31.12.2020 oli 57 henkeä, lisäystä edellisvuoteen 2 henkeä. Suunnitelmissa ollutta 
jäsenhankintakampanjaa, jäsenetuja sekä jäsenmaksua ei otettu käyttöön vielä vuoden 2020 aikana. 
Vuoden lopulla päätettiin jatkossa huomioida tasavuosia 50, 60, 70 ja 80 vuotta täyttävät jäsenet. 
 

2.3. KYLÄSUUNNITELMA 
Kyläsuunnitelman tarkoituksena on tuottaa asukkaiden yhteinen tahto kylän tulevaisuudesta. 
Kyläsuunnitelma päivitettiin syyskokouksessa 18.11.2018 ja hallitus on päättänyt tavoitteiden 
toteutustavoista ja -järjestyksestä.  
 
Aiemmin on nimetty kyläsuunnitelman kuusi ensin toteutettavaa tavoitetta seuraavasti: 1) 
Seuraintalon käyttö, ylläpito ja ympäristön kehittäminen, 2) tapahtumasisältöjen arviointi, 
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kehittäminen ja markkinointi sekä uusien tapahtumien ideointi, 3) uimakuljun ja lentopallokentän 
kunnostus ja ylläpito, pukukoppien ja WC:n uudistus sekä koulun kiipeilytelineiden ja 
jääkiekkokaukalon sijoittaminen alueelle, 4) matkailun edistäminen ja luontoreittien kartoitus, 5) 
karttataulu Seuraintalon pihaan ja 6) kyläläisten aktivointi osallistumaan kylän toimintaan ja 
kehittämiseen sekä talkootoiminnan turvaaminen 
 
Tavoitteissa on edetty seuraavasti: 1) Seuraintalon käyttö ja ylläpito jatkuvaa toimintaa,2) toiminnan ja 
tapahtumien kehittämisen ideariihi toteutettu, 3) uimakulju kunnostettu, pukukopit ja WC:n uudistettu, 
4) ei edetty, 5) palvelukarttataulu kiinnitetty Seuraintalon seinälle, 6) talkoolaisten vuosittainen 
huomioiminen toteutettu. 
 
2.4. TALOUS JA VARAINHANKINTA 
Yhdistyksen suurimmat yksittäiset kuluerät ovat Seuraintalon ylläpito sekä talon peruskorjaukseen 
otetun lainan lyhennys ja korkokulut. Hallinnon ja kiinteistön kulut olivat kutakuinkin arvioidulla tasolla, 
mutta erityisesti huvitilaisuuksien tuotot ja vuokratuotot jäivät tavoitteesta. 
 
Koronavuoden varainhankinnan pääkohdat olivat keskiviikkosaunan ja Syystorin tuotot, 
palvelukarttataulun mainosmaksut sekä Seuraintalon vuokraus. Jonkin verran tuottoja saatiin myös 
korttien ja adressien myynnistä. 
 
Seuraintalon remonttilainaa lyhennettiin lyhennyssuunnitelmassa sovitun 3000 €:n sijaan vain vajaalla 
400 €:lla. Lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi seurantalojen toiminnan korona-avustusta 1500 
€, hakulomakkeeseen tarpeeksi arvioitiin 4500 €. OKM:n avustus on myönnetty kohdennettuna 
yleisavustuksena seurantalojen ylläpidosta ja huoltokorjauksista aiheutuviin kustannuksiin, jotka ovat 
syntyneet 13.3.2020 jälkeen ja sitä voidaan käyttää 31.3.2021 saakka. 
 
Vuoden 2020 tilinpäätös osoittaa korona-avustuksen ja pienennetyn lainalyhennyksen jälkeen 
ylijäämää 36,35 €. 
 
2.5. TIEDOTUS, VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 
Nettisivu- ja Facebook-tiedottamisen ohella Ypäjänkylän joka talouteen (n. 280) jaettiin paperisia 
kylätiedotteita 3 kpl. Lisäksi tapahtumista ilmoitettiin Ypäjäläinen-lehdessä ns. perustiedot sisältävällä 
maksuttomalla yhdistystoimintapalstalla. 
 
Yhdistyksen Facebook-sivut ovat osoitteessa www.facebook.com/Ypajankyla/ ja nettisivut osoitteessa 
www.ypajankyla.fi. Lisäksi visithame.fi -sivuilla julkaistiin Seuraintalon mainoskortti joulukuussa 2020. 
 
2.6. MUISTAMISET 
Talkooväen kiitosilta 17.10., paikalla 25 talkoolaista. 
 
3. SEURAINTALO 
 
Yhdistyksen toiminnan keskiössä on sen omistama ja hallinnoima Ypäjänkylän Seuraintalo. 
Toiminnallisesti taloa hyödynnetään omien tapahtumien toteutukseen sekä talon ja saunatilojen, 
kahvinkeitinten ja astiastojen sekä ulkokalusteiden vuokraustoimintaan. Koronan vuoksi talon käyttö 
on toimintavuonna jäänyt vähäiseksi, mutta talon kunnossapito on kuitenkin ollut jatkuvaa.  
Ypäjänkylän koulun sulkemisen jälkeen lahjoitti kunnan tekninen lautakunta vuoden 2019 lopulla 
kyläyhdistykselle koulun piha-alueen kiipeilytelineet ja jääkiekkokaukalon. Kalusteiden käyttöön ja 
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ylläpitoon liittyvistä kustannuksista yritettiin neuvotella kunnan teknisen toimen kanssa, mutta saadun 
palautteen mukaan teknisellä toimella ei ole käytössä määrärahoja yhdistyksen toiminnan 
avustamiseksi.  
 
Kyläyhdistyksen palautteessa todettiin, että kunnan tulee tukea tasapuolisesti kuntalaisia ja erityisesti 
kylän lasten ja nuorten lähiliikuntaa turvaamalla mm. talvisin luistelun vaatimat perusedellytykset. 
Yhdistyksen näkökulmasta talkootyön rinnalla aiheutuu kustannuksia niin valaistus- kuin 
jäädytysjärjestelmästäkin. Hallituksen mielestä tämä ei ole erikseen haettava ns. avustusasia, vaan 
kuntalaisiin kohdistuvan toiminnan ylläpito- ja käyttökustannuksista tulee sopia neuvotellen kunnan ja 
kyläyhdistyksen kesken. Asia ei edennyt vuoden 2020 aikana. 
 
Seuraintalon palotarkastuksen huomautuksen pohjalta uusittiin poistumisvalojen merkkivalaistus. 
Lisäksi toimintavuoden aikana on talon sisäpihan terassin portaiden edusta laatoitettu, saunan terassin 
katto pellitetty ja saunan takkatuvan pöytä sekä osa ravintolatilan pöydistä kunnostettu. Kunnostus 
jatkuu vuoden 2021 aikana. 
 
Ulkopuolisia talon vuokrauksia oli kansalaisopiston jumppien ja seurakunnan tapahtumien lisäksi viisi 
(5) kappaletta. 
 
4. TAPAHTUMAT JA MUU TOIMINTA 
 
4.1. KYLÄYHDISTYKSEN OMAT YLEISÖTAPAHTUMAT 
 
- Avoimet Kylät -päivä 13.6. toteuttiin vallitsevan koronatilanteen vuoksi verkossa. Suomen Kylät ry 
sopi Citynomdi Oy:n kanssa paikannukseen perustuvan Nomadi älypuhelin- ja tablettipalvelun 
maksuttomasta käytöstä tapahtumassa. Palvelussa esitellään Ypäjänkylän luonto ja nähtävyydet 
yksittäisinä kohteina ja alueina ja oman kokonaisuutensa muodostavat kylän palveluntuottajat. 
Kohteita kartalla oli kaikkiaan 24 ja Ypäjänkylä-reitti oli reilun viikon aikana ladattu liki 300 kertaa.  
- Possujuhla päätettiin siirtää alkuperäisestä päivämärästä 25.7. pidettäväksi elokuun jälkipuoliskolla. 
Koska kunnan ohjelmassa oli Pertun Päivät sijoitettu lauantaille 22.8., siirrettiin Possujuhla perjantaille 
21.8. Ohjelmassa niin aikuisille kuin lapsillekin esiintyi Oinoska eli muusikko Pirjo Kartano. Uutena 
kokeiltin ns. lasten perhelippua, jolloin aikuisten lipun maksavan vanhemman seurassa pääsee 2-4 lasta 
yhdellä lasten lipulla. Osanottajia Possujuhlassa oli n. 70 henkeä. 
- Match Show 23.8., kisassa 27 koiraa 
- Syystori 20.9., paikalla 11 myyjää. Possujuhlasta jääneestä possulihasta tehty hernekeitto teki hyvin 
kauppansa 
 
Edelleen toteutettiin edulliset Keskiviikkosaunat kyläläisille. Edellissyksynä koekäyttöön otetun 
saunakausikortin kokeilujakson jälkeen otettiin käyttöön sekä 4 kk että 2 kk saunakausikortit.  

 
Koronapandemian vuoksi peruttiin seuraavat tapahtumat 
- Kevätori 11.4. 
- Pääsiäisvalkeat 11.4.  
- Vappulounas 1.5. 
- Juhannusjuhla 19.6. 
- Pikkujoulu 28.11. 
- Joulumyyjäiset 5.12.  
- Yksinäisten joulujuhla 24.12. 
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Myös uutena tapahtumana syyskaudelle suunniteltu huutokauppaa peruttiin. 
 
4.2. MUU TOIMINTA 
- Jokiläänin kansalaisopiston Seuraintalolla järjestämä viikoittainen perusjumppa kevätkauden alussa, 
kunnes koronan vuoksi loppukevät peruttiin 
- Ypäjän seurakunnan kuukausittaiset diakoniapiirit ja muut tapahtumat  
 

Lahjoituksina talon varustukseen saatiin kaksi kahden pannun Moccamaster-kahvinkeitintä sekä 
Kartanonkylän koulun piano. 
 
Kyläyhdistyksen hallintoon ja muihin talkootehtäviin on osallistunut vuoden aikana n. 50 henkeä. 
 
5. YHTEISTOIMINTA 
 
Kunnan kanssa yhteistyössä toteutettiin vuonna 2019 palvelukarttataulu, jonka pystytys Seuraintalon 
ulkoseinään siirtyi vuoden 2020 puolelle. Kartassa on mukana 11 kylän yrittäjää ja kolme muuta 
kohdetta Seuraintalon lisäksi.  
 
Kyläyhdistys on sopinut Ypäjän kunnan kanssa Ypäjänkylän uimakuljun hoidosta pientä korvausta 
vastaan.  
 

Hämeen Ammattikorkeakoulu toteutti PoliRural -hankkeen maaseudun vetovoimatekijöiden 
selvittämiseksi. Hankkeeseen liittyneeseen sähköiseen kyselyyn tuli Ypäjänkylältä 15 vastausta, jotka 
kyläyhdistys sai käyttöönsä. Eniten myönteistä kantaa saivat ympäristö, luonto, asuinpaikka ja 
turvallisuus ja negatiivisimmiksi koettiin julkinen liikenne, työllistymismahdollisuudet sekä vähäinen 
syntyvyys ja nuorten määrä.  
 

Kyläyhdistys ilmoitti halukkuutensa osallistua osana Hämeen kylien toimintaa Kylään kylään! –
kehittämishankkeeseen, missä kehitetään mm. matkailumahdollisuuksia 1.6.2020-31.12.2022. Hämeen 
kylät ry ei kuitenkaan saanut Hämeen ELY-keskukselta rahoitusta hankkeeseen.   
 
Ypäjänkylän kyläyhdistys on jäsenenä seuraavissa yhdistyksissä: 
- Kulttuuriyhdistys Kuvio ry 
- Louna Plussa ry 
- Hämeen kylät ry 
 
5. LOPUKSI 
 
Toimintavuosi 2020 oli koronapandemian vuoksi poikkeuksellinen. Mikäli toimintaa ei vuoden 2021 
aikana voida toteuttaa suunnitellussa kokonaisuudessa, tulee kehittää korvaavia 
tulonhankkimismuotoja toiminnan kiinteiden kulujen kattamiseksi. Jatkossa yhdistyksen toiminnassa 
tulee edelleen paneutua paitsi toiminnan uudistamiseen myös uusien voimien saamiseen kaikkeen 
vapaaehtoistyöhön sekä Seuraintalon ja eri tapahtumien markkinoinnin kehittämiseen. 


