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YPÄJÄ - 
TALLIN PAIKKA
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Ypäjä on Kanta-Hämeessä sijaitseva noin 2300 asukkaan vireä kunta.

Ypäjällä on talousalueensa keskeinen hevoskeskittymä. Ypäjältä
löytyy Suomen suurin hevosalan oppilaitos Hevosopisto Oy.

Ypäjällä on monipuoliset liikunta- ja kulttuurimahdollisuudet:
hevosharrastusmahdollisuuden lisäksi kunnasta löytyy esimerkiksi
pumptrack-rata, frisbeegolf-rata, trampoliinipuisto, golf-kenttä ja
kuntoportaat. Ypäjällä toimii kesäisin vireä ja taitava musiikkiteatteri.

Ypäjästä löydät julkaisuja sosiaalisessa mediassa tunnisteilla #Ypäjä
ja #täyttälaukkaa.



ELÄMÄÄ
YPÄJÄLLÄ
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Ypäjä on toimiva ja turvallinen asuinkunta, jossa
puhdas luonto ja ympäristö hellivät kuntalaista.

Ypäjän tonttitarjonta on monipuolista:
erikoisuutenamme ovat Honkalan alueen tontit,

joille voit rakentaa kotisi lisäksi myös tallin
hevosystävillesi. Yhdistä asumisesi, työsi ja

hevosharrastuksesi meillä.
 

Ypäjä - ihmisten ja eläinten kunta



KUNNAN
VISIO
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Ypäjä on Suomen vetovoimaisin 
asuin- työ- ja yrittämisen paikka maaseudulla 

ja hevososaamisessa
 Euroopan kirkkainta kärkeä.

 



KUNNAN
ARVOT
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Ypäjä on vastuullinen ja
rohkea.

Ypäjä on rohkea ja
vastuullinen

maaseutukunta hyvine
liikunta- ja vapaa-

ajanvietto-
mahdollisuuksineen.

ARVOT

HEVOSVOIMA

Ypäjä on yhteisöllinen ja
turvallinen.

Ypäjällä kaikki otetaan
mukaan yhteiseen

tekemiseen. Yhteisöllisyys
antaa turvallisuuden

tunteen.

HEVOSLAUMA

Ypäjä on joustava.

Ypäjällä onnistuminen on
helppoa ja kunnan

toiminta joustavaa –
asuminen sekä yrittäminen.

Otamme toiveesi
huomioon talotontin

valinnasta alkaen.

KÄYNTI, RAVI VAI
 LAUKKA?



STRATEGISET
PAINOPISTEET
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Ypäjäläiset ihmiset
Ypäjällä panostetaan lapsiperheisiin ja nuoriin. Varhaiskasvatuksen,
perusopetuksen ja nuorisotoimen resurssit ovat kattavat. Toisen
asteen koulutuspaikat ovat lähellä ja tämä kaikki tukee lapsiperheiden
ja nuorten pysymistä alueella.

Senioriväestön on turvallista ja esteetöntä elää ja harrastaa omalla
paikkakunnalla.

Palvelu- ja asiointiliikenne on laadukasta ja tarpeita vastaavaa.



Ypäjäläinen ympäristö 
Ypäjäläinen rakennettu ja luonnontilainen maalaismaisema on
terveellinen, turvallinen, ympäristöystävällinen, puhdas sekä viihtyisä
ja se palvelee ihmisten tarpeita. 

Luonto- ja liikuntapalvelut tukevat toisiaan ja kuntalaisten
mahdollisuuksia terveelliseen ja liikunnalliseen elämään.

Kestävän kehityksen näkökulmat näkyvät kunnan toiminnoissa ja
palveluissa.



Yrittäjyys ja hevosala
 Kunta uskoo vahvasti yrittäjyyteen kärkihankkeissaan ja sen myötä
syntyvään paikalliseen kasvuun, omavaraiseen työllistämiseen ja
työllistymiseen.

Hevoset ja hevosalan koulutus muodostavat kunnan identiteetin ja
samalla elinvoima- ja kilpailuedun. Hevos-, luontopalvelu- ja
matkailuelinkeinot nähdään paikallisina vetovoimatekijöinä. 



#TÄYTTÄLAUKKAA

#YPÄJÄ

LÖYDÄT YPÄJÄN
SOMESTA TUNNISTEILLA:


