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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020  

 

1. JOHDANTO 

Yhdistyksen tarkoituksena on sääntöjen mukaan edistää kylän asukkaiden yhteistyötä, 
omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta sekä toimia sen asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen 
valvojana. Lisäksi pyritään edistämään kylän asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien yleisiä 
edellytyksiä, kylän vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja 
kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä. Edelleen edistetään palveluiden säilymistä alueella sekä vaalitaan 
toiminta-alueen kulttuuriperintöä ja edistetään kyläkulttuurin kehittymistä. 

Toimintavuonna 2019 käynnistettiin vuoden 2018 syyskokouksessa päivitetyn kyläsuunnitelman 
toteutus, joka jatkuu edelleen tulevina vuosina. 

 
2. HALLINTO 

2.1. Toimielimet 

Sääntöjen mukaan yhdistyksellä on 5-9 jäseninen hallitus, joka valitaan vuodeksi kerrallaan. 
Sääntöjen mukaisten toimihenkilöiden lisäksi nimetään taloudenhoitaja sekä vastuuhenkilöt 
seuraaviin tehtäviin: Seuraintalon ylläpito, lämmitys ja kunnostus, varausvastaava, uimakuljun ja 
lentopallokentän ylläpito ja kunnostus, kylätiedotevastaava, nettivastaava, tapahtumavastaava, 
kahviovastaava ja siivousvastaava. Tarvittaessa mainittujen toimintavastaavien tueksi 
muodostetaan työryhmiä tai toimikuntia. 

2.2. Kokoukset 

Yhdistyksen kokouksia pidetään sääntömääräisesti kaksi kertaa vuodessa: kevätkokous maalis-
huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Tarvittaessa voidaan pitää ylimääräisiä 
kyläkokouksia. 

Hallituksen kokouksia pidetään toimintasuunnitelman toteutuksen ja yleisten kokousten 
valmistelun turvaamiseksi n. 10 kokousta vuodessa. 

2.3. Jäsenistö  

Sääntöjen mukaan kyläyhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on kiinnostunut 
yhdistyksen toiminnasta ja hyväksyy sen tarkoituksen. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä 
yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja 
toimintaa. Toimintavuoden aikana käynnistetään jäsenhankintakampanja ja päätetään mahdollisista 
jäseneduista. 

2.4. Kyläsuunnitelma  

Päivitetyn kyläsuunnitelman päätavoitteet ovat Seuraintalon käyttö ja ylläpito, Seuraintalon 
ympäristön kehittäminen, Kylän tonttimarkkinointi ja asukashankinta, Palveluiden ylläpito ja 
kehittäminen, Kyläläisten aktiivisuuden kohottaminen ja Matkailun edistäminen.  

Vuoden 2020 aikana hallitus vie eteenpäin tavoitteiden toteutukseen liittyviä toimenpiteitä. 

2.5. Talous ja varainhankinta 

Hallitus vastaa yhdistyksen taloudesta ja rahaliikennettä sekä kirjanpitoa hoitaa hallituksen 
nimeämä taloudenhoitaja. Suurimmat yksittäiset kuluerät ovat Seuraintalon ylläpito sekä talon 
peruskorjaukseen otettujen lainojen ja korkojen lyhennykset. Varainhankinta koostuu Seuraintalon 
ja kaluston vuokrauksesta, itse järjestettävien tapahtumien tuotoista ja ulkopuolisista 
talkootehtävistä. Tuottoja saadaan myös korttien ja adressien myynnistä sekä lahjoituksista.  
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Uudet säännöt mahdollistavat jäsenmaksun keräämisen ja hallitus esittää jäsenmaksun perimisen 
aloittamisen vuonna 2020.  

Hallitus selvittää mahdollisuuksia hakea toiminta-avustuksia eri tahoilta. 

2.6. Tiedotus, viestintä ja markkinointi 

Tiedotusta ja markkinointia yhdistyksen toiminnasta ja kylän palveluista pyritään lisäämään. 
Tiedotuskanavina ovat 280 talouteen jaettava kylätiedote, tiedotteet lähialueen kauppojen seinille 
ja ilmoitukset Ypäjäläinen-lehdessä. Ypäjäläisen kuvailmoitukset muuttuivat vuonna 2019 
maksullisiksi, joten pääosin tapahtumailmoitukset julkaistaan jatkossa lehden Yhdistystoiminta-
palstalla. 

Mahdollisuuksien mukaan tiedottamisessa hyödynnetään myös laajemmalla alueella ilmestyviä 
Seutu Sanomia, Loimaan lehteä ja Forssan lehteä. Erillinen kylätiedote laaditaan jokaisesta 
yhdistyksen järjestämästä tilaisuudesta. 

Sähköisiä nopean tiedotuksen välineitä ovat Facebook sivusto www.facebook.com/Ypajankyla/ ja 
nettisivut www.ypajankyla.fi. Henkilökohtaista jäsentiedotusta toteutetaan ensi sijassa 
sähköpostitse. 

Kyläyhdistys antaa halukkaille yrityksille ja yhdistyksille mahdollisuuden internetsivujen ns. 
lisädomainiin, joka on muotoa www.yritys.ypajankyla.fi. 

2.7. Muistamiset 

Hallitus voi myöntää yhdistyksen viirin henkilölle, joka aktiivisella työllä ja osallistumisella on 
vaikuttanut positiivisesti kylän kehittämiseen. Viiri jaetaan syyskokouksessa tai ansioituneen 
henkilön merkkipäivän kunniaksi. Talkooaktiiveja muistetaan syyskaudella talkoolaisten illassa. 

Myös muut muistamiset toteutetaan hallituksen päätöksen mukaan. 
 

3. SEURAINTALO 

Yhdistyksen toiminnan keskiössä on sen omistama ja hallinnoima Ypäjänkylän Seuraintalo 
osoitteessa Ypäjänkyläntie 842. Toiminnallisesti taloa hyödynnetään omien tapahtumien 
toteutukseen sekä talon ja saunatilojen, kahvinkeitinten ja astiastojen sekä ulkokalusteiden 
vuokraustoimintaan. Tämä kaikki edellyttää jatkuvaa talon kunnossapitoa sekä tapahtumia 
edeltävien valmiuksien turvaamista. Viime mainittuihin kuuluvat ovat mm. siivous, kalustaminen 
sekä talvikausina talon lämmitys.  

Seuraintalon markkinointiin on yhteistyössä Hämeen kylät ry:n kanssa toteutettu ns. mainoskortti, 
jossa mm. tarjotaan matkailijaryhmille kyläpakettia, joka voi sisältää ruokailun, aktiviteetteja 
Seuraintalolla ja sen ympäristössä sekä tutustumisen läheisiin palvelutuottajiin. Tähän yhteyteen 
kartoitetaan myös lähialueen luontopolut ja patikointireitit. 

 

4. TAPAHTUMAT 

Vuoden aikana Seuraintalolla järjestetään seuraavat avoimet tapahtumat: 

Keskiviikon kyläsauna 
Pääsiäisvalkeat 
Kevättori 
Vappulounas 
Juhannusjuhla 
Possujuhla 
Match Show 
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Syystori  
Joulumyyjäiset 
Pikkujoulu 
Yksinäisten Joulujuhla 
 
Lisäksi voidaan toteuttaa Ypäjän kunnan ehdottamia kulttuuritapahtumia, ruokailuja ja kahvituksia 
matkailu- ym. ryhmille sekä erilaisia talkootilaisuuksia.  
 

5. YHTEISTOIMINTA 

Kyläyhdistys on sopinut Ypäjänkylän uimakuljun kunnossapidosta Ypäjän kunnan kanssa ja toimintaa 
jatketaan aiempaan tapaan.  

Ypäjän kunnan kanssa pyritään yhdessä vaikuttamaan kylän asukasmäärän kasvattamiseen mm. 
tonttimarkkinoinnilla ja kokoamalla tietoja vapaana olevista asunnoista. 

Ypäjänkylällä toimivien muiden yhdistysten kanssa jatketaan yhteistyötä mm. tapahtumien 
toteutuksessa ja erityisesti kunnan suuntaan vaikuttamisessa. Seuraintalolla on Ypäjänkylän Maa- ja 
kotitalousnaisilla käytettävissä kutomakammari ja Ypäjän Riistamiesten Ypäjänkylän hirvi- ja 
peuraseurueilla ampurata. 

Lisäksi osallistutaan mahdollisuuksien mukaan kunnan organisoimien Pertunpäivien tapahtumiin 
sekä Hämeen kylät ry:n järjestämiin tapahtumiin mm. Avoimet kylät -päivään sekä toiminnan ja 
Seuraintalon kehittämiseen liittyviin koulutuksiin. Hämeen kylät ry:n lisäksi yhdistys on jäsenenä 
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:ssä ja Louna Plussa ry:ssä. 
 

6. LOPUKSI 

Ypäjänkylän kyläyhdistys ry perustettiin syksyllä 1987 tukemaan valtakunnallista "Elävä maaseutu"-
hanketta. Reiluun kolmeenkymmeneen vuoteen on sisältynyt monia nousuja ja laskuja. Vuonna 
1990 Maamiesseuran luovutettua Seuraintalon edullisella hinnalle kyläyhdistyksen hallintaan saatiin 
toimintaan voimakas nousuvire. Vuonna 1951 valmistuneen talon ylläpito ja peruskorjaukset ovat 
kuitenkin vaatineet jatkuvasti työtä ja taloudellisia voimavaroja.  

Kyläyhdistyksen toiminnan kehittäminen ja Seuraintalon ylläpito edellyttävätkin jälleen ”Elävä 
maaseutu”-toimintaa. Tänään se tarkoittaa kyläläisten ja muiden jäsenten voimakasta osallistumista 
ja tukea. Erityisesti taloustuottojen nostaminen kuluja vastaaviksi on lähivuosien suuri haaste. 


