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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023
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 tuetaan palveluiden säilymistä alueella sekä vaalitaan
toiminta-alueen kulttuuriperintöä ja edistetään kyläkulttuurin kehittymistä.
Toimintavuonna 2022 juhlittiin kyläyhdistyksen 35-vuotista toimintaa ja Seuraintalon 70-vuotista
toimintaa. Koronan jälkeinen toiminnan elpyminen sekä juhlintaan liittyvät lahjoitukset ovat
kääntäneet talouden kriisivuosien jälkeen plussan puolelle.
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: varausvastaava, tiedotusvastaava, jäsenrekisterin hoitaja, Seuraintalon
kiinteistövastaava sekä kahvio- ja siivousvastaava. Tarvittaessa mainittujen toimintavastaavien
tueksi muodostetaan työryhmiä tai toimikuntia.
2.2. Kokoukset
Yhdistyksen yleisiä 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. Keväällä 2021 käynnistettyä jäsenmaksujen kantoa ja jäsenetujen myöntämistä
jatketaan vuonna 2023.
2.4. Kyläsuunnitelma
Syyskokouksessa 2018 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. Syksyllä 2021 hallitus päivitti kyläsuunnitelman tavoitteiden toteutumiseen liittyvän
toimenpidesuunnitelman. Vuonna 2022 saatiin muutama suunnitelman mukainen toimenpide
toteutettua ja vuonna 2023 jatketaan edelleen suunnitelman toteutusta.
Kyläsuunnitelman päivitystä käsitellään kevätkokouksessa 2023.
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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 lyhennykset ja hoitokulut. Varainhankinta koostuu
Seuraintalon ja kaluston vuokrauksesta, itse järjestettävien tapahtumien tuotoista ja ulkopuolisista
talkootehtävistä. Tuottoja saadaan myös korttien ja adressien myynnistä sekä lahjoituksista. Myös
käyttöön otetut jäsenmaksut on yksi säännöllinen vuotuinen tulolähde.
2.6. Tiedotus, viestintä ja markkinointi
Tiedotusta ja markkinointia yhdistyksen toiminnasta ja kylän palveluista pyritään edelleen
lisäämään. Tiedotuskanavina ovat 280 talouteen jaettava kylätiedote, tiedotteet lähialueen
kauppojen seinille ja ilmoitukset Ypäjäläinen-lehden Yhdistystoiminta-palstalla.
Mahdollisuuksien mukaan tiedottamisessa hyödynnetään myös laajemmalla alueella ilmestyviä,
Loimaan lehteä ja Forssan lehteä. Erillinen kylätiedote laaditaan jokaisesta yhdistyksen
järjestämästä tilaisuudesta.
Sähköisiä nopean tiedotuksen välineitä ovat Facebook-sivusto www.facebook.com/Ypajankyla/,
uusi Instagram-sivusto www.instagram.com/ypajankyla/ ja nettisivut www.ypajankyla.fi.
Henkilökohtaista jäsentiedotusta toteutetaan ensi sijassa sähköpostitse.
Kyläyhdistys antaa halukkaille ypäjänkyläläisille 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. Myös muut muistamiset toteutetaan hallituksen päätöksen
mukaan. Tavoitteena on muistaa jäsenistöä heidän täyttäessään pyöreitä vuosia 50-vuodesta
eteenpäin ja talkooaktiiveja muistetaan syyskaudella talkoolaisten illassa.
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 ja kalustaminen
sekä talvikausina talon lämmitys.
Tavoitteena on edelleen kehittää Seuraintalon markkinointia.
Seuraintalon yläkerran kerhotilat ovat olleet vuosikausia lähes käyttämättömiä, joten keväällä
2021 tilat vuokrattiin yrityskäyttöön. Vuokrausta olla valmiit jatkamaan edelleen vuonna 2023.
Seuraintalon ja uimakuljun väliselle alueelle on kesällä 2021 perustettu ns. matkaparkki, jonka
toiminta on ollut melko vähäistä. Vuoden 2022 aikana asiassa ei edistytty ja asiaan on tarkoitus
panostaa vuonna 2023.
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4. TAPAHTUMAT
Vuoden aikana Seuraintalolla järjestetään mahdollisuuksien mukaan seuraavat tapahtumat:
Sääntöjen mukaiset kevät- ja syyskokous
Kuukausittaiset kyläehtoot
Keskiviikon kyläsauna
Pääsiäisvalkeat
Kevättori
Vintage/cruisailu –tapahtuma
Huutokauppa
Vappulounas
Juhannusjuhla
Possujuhla
Match Show
Syystori
Talkoolaisten ilta
Joulumyyjäiset
Pikkujoulu
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 myös
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 Maaja kotitalousnaisilla käytettävissä kutomakammari ja Ypäjän Riistamiesten sisäampumarata.
Lisäksi osallistutaan mahdollisuuksien mukaan kunnan organisoimien Pertunpäivien tapahtumiin
sekä Suomen kylät ry:n ja 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.
LOPUKSI
Kyläyhdistyksen toiminnan kehittäminen ja Seuraintalon ylläpito edellyttävät kyläläisten ja muiden
jäsenten voimakasta osallistumista ja tukea vapaaehtoistyön lisäämiseksi. Toiminnan uudistamista
ja kehittämistä tuetaan erilaisilla kyselyillä ja Ideariihillä. Erityisesti taloustuottojen säilyminen
kuluja vastaavina on edelleen yksi toiminnan lähtökohta.

