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SIVISTYSLAUTAKUNTA 

Sivistystoimen talousarvion toteumavertailu 2022 

1.1.1 Peruskoulutus ja opetustoimen hallinto 

Päämäärät 2022: 
Kunta järjestää laadukasta, opetussuunnitelman mukaista perusopetusta vuosiluokille 1-9 
(yleis- ja erityisopetus). 

Oppilashuoltopalvelut (FSHKY/kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi ja koulukuraattori) 
toteutetaan kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. 

Seudullinen yhteistyö 

Opettajien ja koulunkäynninohjaajien koulutus 

Yhtenäiskoulun kehittäminen ja kulttuurin yhtenäistämistä tukeva toiminta 

Sivistystoimen hallinto: sivistysjohtaja, rehtori, koulutoimensihteeri: tehtävien, nimikkeiden 
ja vastuiden selkeyttäminen 
Mittarit: 
Yleisopetus tapahtuu enintään 25 oppilaan ryhmissä. Lisäksi on pienryhmäopetusta. 
Erityisen ja tehostetun tuen oppilaat saavat erityisopetusta henkilökohtaisten 
suunnitelmiensa mukaisesti. 

Oppilashuollon tukipalvelujen toimivuus, helppo saavutettavuus oppilaille. 

Osallistutaan edelleen seudulliseen opetussuunnitelmatyön kehittämisryhmään. Forssan 
seudun opo-hanke 2021-2022. 

Osallistuminen ammatilliseen täydennyskoulutukseen. 

Järjestetään riittävä määrä yhtenäiskoulun yhteisiä kokouksia sekä tapahtumia. 
Pyydetään palautetta niin koulun henkilöstöltä, oppilailta, huoltajilta kuin muiltakin 
toimipaikan päivittäiseen arkeen osallistuvilta. 
Pidetään yllä avointa keskusteluilmapiiriä. 
Tehdään rakenteellisia ratkaisuja helpottamaan ja lisäämään yhtenäistämistä. 

Kuukausipalaverit (ns. sivjory) 
Työnkuvausten päivittäminen niin hallinnossa kuin koko sivistystoimialalla. 

Toteuma 2022: 
Yleisopetus on vuoden 2022 aikana tapahtunut enintään 25 oppilaan ryhmissä. 

LIITE 5  SIVLA 13.3.2023  35 §  

___________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pienryhmäopetusta on annettu sekä Perttulassa että Kartanon yksikössä, joissa on 
molemmissa yksi pienluokka. Perttulan yksikössä pienluokka 1-4 luokkalaisille ja 
opettajana toimii erityisluokanopettaja.  Kartanon yksikön pienluokka on tarkoitettu 5-9 
luokkalaisille ja Kartanolla on kaksi erityisluokanopettajaa. Tämän lisäksi laaja-alaiset 
erityisopettajat ja koulunkäynninohjaajat tukeneet tehostetun tuen oppilaiden 
henkilökohtaisten suunnitelmien toteutumista. 
 
Seutukunnallinen opetussuunnitelmakehitys jatkui ja Ypäjältä osallistui kaksi opettajaa. 
Tiedonkulussa OPS-työtä koskien kehittämistä, jotta myös johto pysyy tietoisena siitä, 
missä mennään. Opo-hankkeessa oltiin mukana ja sen pohjalta on laadittu 
seutukunnallinen ohjaussuunnitelma, joka hyväksyttäneen vuoden 2023 puolella. Tavoite 
toteutui. 
 
Ammatillinen täydennyskoulutus: Osa henkilöstöstä kouluttautuu vapaa-ajallaan oma-
aloitteisesti. Kouluttautuminen työajalla on myös ollut jossain määrin mahdollista.  
 
FSHKY:n järjestämät kuraattori- ja terveydenhoitajapalvelut toimivat melko sujuvasti, 
mutta psykologipalveluissa tavoite helposta saavutettavuudesta ei toteutunut LV 21-22 
aikana. 
 
Palautetta kerättiin Yhtenäiskoulun työhyvinvointikyselyllä ja kiusaamiskyselyllä. Ja 
keskusteluilmapiiriä on pyritty rakentamaan avoimempaan suuntaan. Pääsääntö on, että 
kommunikoidaan asiallisesti ja palautetta annetaan ns. asiat asioina-tyylisesti. 
 
Yhtenäiskoulun yhteisiä kokouksia sekä tapahtumia on järjestetty. Näitä ovat olleet mm. 
yhteiset VESO-suunnittelupäivät, yhteiset koko yhtenäiskoulun isot ys-kokoukset sekä 
mm. MOK-suunnittelu. 
 
Rakenteellisia ratkaisuja yhtenäistämistä koskien on tehty, mutta osa näistä on myös vielä 
kesken. 
 
Kuukausipalaverit (ns. sivjory) ovat toteutuneet osittain. Joka kuulle ei ole löytynyt kaikille 
yhtenäistä kokousaikaa, mutta sivjory on tavannut säännöllisesti. Myöskään jatkosa 
kuukausittaiset tapaamiset eivät liene tarpeen. 
 
Työnkuvausten päivittäminen niin hallinnossa kuin koko sivistystoimialalla: 
koulunkäynninohjaajien osalta toteutunut, muilla edelleen kesken. 
 
 
 
 
 

1.1.2 Kansalaisopisto ja muut koulutuspalvelut  
 
 
Päämäärät 2022: 
Ohjata kuntalaisia aktiiviseen osallistumiseen erilaisille vapaa-ajan ja ammatillista 
osaamista täydentävään kurssi- ja koulutustoimintaan. 
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Ypäjän kunta ostaa vapaan sivistystyön palveluja seutukunnan toimijoilta: Jokiläänin 
kansalaisopisto. 
 
HAMK/ kesäyliopistotoiminta 
 
Mittarit:  

Ypäjäläisten osallistuminen vapaan sivistystoiminnan piirissä oleville kursseille ja 
koulutuksiin. 

Oppilaspaikkoja varattu sekä Loimaan seudun että Lounais-Hämeen musiikkiopistosta. 

Olemme edelleen mukaan kesäyliopistotoiminnan järjestämisessä. 

Toteuma 2022:  

Uusi sopimus Jokiläänin kansalaisopiston toiminnasta astui voimaan 1.1.2022. Uuden 
sopimuksen myötä jokainen kunta vastaa opiston opetukseen käytettävistä tiloista omalla 
kustannuksellaan. Toiminnan tukemiseksi perustettiin ohjausryhmä, johon kuuluu 
kansalaisopiston rehtori sekä sivistyshallinnon johtaja ja luottamushenkilö jokaisesta 
omistajakunnasta. Ohjausryhmä tapasi kevätlukukauden 2022 aikana kerran ja syksyllä 
toisen kerran. Tämän lisäksi kuntien sivistystoimenjohtajat sekä rehtori ovat tavanneet 
kerran. Toimintaa pyritään edelleen kehittämään ja tuomaan kansalaisopistoa paremmin 
kunnan asukkaiden tietoon. Vuonna 2022 Ypäjän kunnan netto-osallistujamäärä kursseilla 
oli 253 oppilasta. Kurssien osalta Jokiläänin kansalaisopiston kursseja suunniteltiin 
Ypäjällä pidettäviksi 62 kappaletta ja näistä toteutui 52 kurssia. Tuntimäärällisesti vuodelle 
2022 suunniteltiin 1181 tuntia, joista toteutui 1037 tuntia. 

Loimaan seudun musiikkiopiston kanssa on tehty 1.1.2022 alkanut uusi toistaiseksi 
voimassa oleva sopimus, joka korvaa edellisen sopimuksen. Loimaan seudun 
musiikkiopistossa on ollut kevätkaudella 2022 osallistujia Ypäjältä seuraavasti: yhdeksän 
soittavaa lasta, yksi musiikin oppilaspaikka sekä kolme muskarilaista. Lounais-Hämeen 
musiikkiopistolla on opiskellut yksi ypäjäläinen oppilas. 

HAMK:n kesäyliopistotoimintaa ei ole järjestetty Ypäjällä. 

 

1.1.3 Varhaiskasvatus        
 
Päämäärät 2022: 
Päivähoidon, perhepäivähoidon ja esiopetuksen järjestäminen laadukkaasti ja 
taloudellisesti lakisääteiset velvoitteet huomioiden.  
 
Avoimen varhaiskasvatuksen (avoin perhekerho, leikkikenttätoiminta) toiminta on 
keskeytetty 31.7.2022 asti.  
 
Kaikissa toiminnoissa noudatetaan valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteita ja Ypäjän paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa. 
 
Henkilökunnan riittävä pedagoginen ohjaus. 
 
Varhaiskasvatuksen erityisopetuksen palvelu hankitaan Humppilan kunnasta (50 %/50 
%). Varhaiskasvatuksen erityisopettajan vastaanotto ja läsnäolo Ypäjällä vuoroviikoin 
tarjoaa matalan yhteydenpitokynnyksen perheille. 
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Mittarit: 
Pyydetään palautetta niin varhaiskasvatuksen henkilöstöltä, oppilailta, huoltajilta kuin 
muiltakin toimipaikan päivittäiseen arkeen osallistuvilta.  
 
Lapsille laaditaan henkilökohtaiset kasvun ja oppimisen suunnitelmat, vasut; seuranta. 
 
Kehityskeskustelut, viikkopalaverit, ammatillisen koulutuksen päivittäminen. 
 
Kolmiportaisen tuen toteutus. 
 
Toteuma 2022: 
 
Palautetta toiminnasta pyydetään varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti keväisin. 
Keväällä 2022 palautetta ei ennätetty pyytää ja koostettu palautteen keruu jäi viime 
vuoden osalta tekemättä. 
 
Lapsille on laadittu vasut syksyllä 2021 ja niiden seuranta on toteutettu kevään 2022 
aikana. Uudet vasut laadittiin jälleen syksyllä 2022 ja niiden arviointi tapahtuu kevään 
2023. Tämä on toteutunut. 
 
Päiväkodin henkilökunnan kanssa on käyty kehityskeskustelut loppukeväästä 2022 ja 
perhepäivähoitajien kanssa kehityskeskustelut on pidetty syksyllä 2022. Päiväkodilla on 
toteutuneet tiimipalaverit noin yhden kerran kolmessa viikossa. Tämän lisäksi vuoden 
2022 aikana pidettiin yhteensä kuusi päiväkodin ja esiopetuksen yhteistä iltapalaveria. 
Perhepäivähoitajien iltapalavereja pidettiin vuoden aikana neljä kappaletta. Koko 
varhaiskasvatuksen henkilökunnalle järjestettiin koulutuspäivä 27.5., jossa kouluttajana 
toimi KT Erja Sandberg. Koulutuksen aiheena oli varhaiskasvatuksen kolmiportainen tuki. 
Tämän lisäksi yksittäiset kasvattajat ovat osallistuneet yksittäisiin koulutuksiin vuoden 
2022 aikana oman mielenkiintonsa mukaan. 
 
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimi Ypäjällä (ja Humppilassa) maaliskuun 
puoleenväliin asti. Tämän jälkeen ei saatu rekrytoitua uutta varhaiskasvatuksen 
erityisopettajaa, vaikka kunta sai myönteisen hankepäätöksen varhaiskasvatuksen 
kolmiportaisen tuen vahvistamista varten ja hankkeen avulla kunta yritti palkata 
varhaiskasvatuksen kokoaikaista erityisopettajaa määräaikaisesti. Ostimme 
varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluita Forssan kaupungilta 14.10.-20.12.2022 
välisenä aikana yhteensä 35 tuntia. Perusopetuksen laaja-alainen erityisopettaja on 
käynyt myös esiopetusryhmässä antamassa tukea noin 3 tuntia viikossa. 
Rekrytointihaasteiden vuoksi varhaiskasvatuksen tuki ei ole toteutunut aivan tarvittavalla 
tasolla. 
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1.1.4 Kirjastopalvelut  
 
 
Päämäärät 2022: 
Kirjaston tilojen tarjoaminen kokousten ja näyttelyiden järjestämiseen. 
Kirjaston palveluiden monipuolistaminen ja työnkuvausten laadinta. 
Louna-kirjastojen seudullinen yhteistyö jatkuu. 
Kirjastopalveluita ostetaan Forssan kaupungilta. 
 
Mittarit: 
Tilat ovat käytettävissä toistaiseksi. 
Asiakasmäärien kasvattaminen, omatoimikirjaston käyttö. 

 
Toteuma 2022: 
Kirjaston tiloista monitoimitila on ollut esikoulun käytössä vuonna 2022 marraskuun alusta 
alkaen. Kirjastorakennuksen yläkerran tiloissa on toiminut koululaisten iltapäiväkerho joka 
arkipäivä klo 13-16.30. 
 
Erityiskirjastovirkailijalle on laadittu työnkuvaus. 
 
Louna-kirjastot ostavat Forssan kaupungilta tiettyjä kirjastopalveluita ostopalveluina. 
Näihin palveluihin kuuluvat mm. yhteisen kirjastojärjestelmän koordinointi, 
vuositilastointitietojen osittainen tuottaminen, sisällöntuottamista verkkopalveluihin ja 
sosiaaliseen mediaan, e-kirjastosta vastaaminen yms. Louna-kirjastojen yhteistyö on ollut 
säännöllistä ja tiivistä yhteistyötä on tehty esimerkiksi omatoimikirjaston toiminnan ja 
sääntöjen yhtenäistämiseksi. Louna-kirjastojen johtajat kokoontuivat vuoden 2022 aikana 
kahdeksan kertaa. 
 
Omatoimikirjasto on toteutettu hankeaikana. Omatoimipalvelu alkoi samaan aikaan 
muiden Louna-kirjastojen kanssa maaliskuussa 2022. 
 
 
 

1.1.5 Kulttuuripalvelut       
 
Päämäärät 2022: 
Pertun Päivien ja Ypäjän yön kehittäminen, nuoret, nuorisovaltuusto (NUVA) ja 
kolmannen sektorin toimijat mukaan aiempien lisäksi 
 
Monipuolisten kulttuurielämyksien kehittäminen ja lisääminen 
 
Yhteistyön lisääminen kolmannen sektorin kanssa 
 
Taidetila Tähkä, tarjota avointa taidenäyttelytoimintaa lähialueiden tekijöille ja 
näyttelykävijöille. 
 
Kotiseutumuseon käytön lisääminen 
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Mittarit: 
Yhteistyötahojen, tapahtumien ja kävijöiden lukumäärä. 
 
Nuorten ja nuorisovaltuuston osallistaminen. 
 
Neuvoa-antavat kyselyt tapahtumien sisällöstä. 
Tapahtumien kävijämäärä 
 
Yhteiset kehitystapaamiset 
Neuvoa antavat kyselyt 
 
Käytön lisääntyminen.  
Näyttelyiden määrä.  
Näyttelykävijöiden määrä. 
 
Kotiseutumuseon aukioloaikojen lisääntyminen 

 
Toteuma 2022: 

Kevään 2022 aikana valmisteltiin Pertun päiviä ja Ypäjän yötä yhdessä järjestöjen ja 
muiden alueen toimijoiden kanssa. Pertun päivät ja Ypäjän yö järjestettiin onnistuneesti 
elokuussa.  Kävijöitä oli arviolta 200-250.  Museolla järjestettiin Pertun päivän 
tapahtumana kansallispukujen tuuletus (kävijöitä 10) ja Kansan laulut-yhteislaulutilaisuus, 
joissa kävijöitä oli 32.   
 
Nuorisotyön ja Nuvan kanssa yhteistyössä on tehty jonkin verran nuorten osallistamista ja 
nuorten ohjelman kehittämistä. Toiminta saatiin paremmin käyntiin heinäkuussa, kun 
nuorisotoimen resurssia saatiin lisää ja tehtäviä selkeytettyä. 
 
Vuoden aikana järjestettiin yhdessä Kuvio ry:n lastenkultturitoiminnan kanssa 
päiväkotilaisille teatteriesitys sekä loppuvuodesta varhaiskasvatuksen 
satusävellystyöpaja. Lisäksi LEKA-rahalla palkattiin laulava esiintyjä myös joulutorille. 
 
Yhdessä Kulttuuripuomin kanssa järjestettiin monologiesitys taidetila Tähkässä 
(loppuunmyyty, 35 lippua). Tämän lisäksi taidetilassa oli kaksi näyttelyä ja kaksi kertaa 
avoimet kulttuurikahvit, joiden tarkoituksena oli tavata kuntalaisia ja keskustella 
kulttuurityön kehittämistarpeista. Kulttuurikahveilla oli yhteensä 28 kävijää. 
 Näyttelytoiminta ei ole päässyt taidetila Tähkässä käyntiin toivotussa laajuudessa. 
 
Kotiseutumuseon aukiolopäiviä lisättiin, aukioloaika oli 3 viikkoa kesäkuussa 2023. 
 
 
Osallistuttiin Kulttuuria kaikille-hankeen koulutuksiin sekä valtakunnalliseen Kaikukortti 
toimintaan.  
 

1.1.6 Nuorisopalvelut  
 
Päämäärät 2022: 
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Nuorisotoimi järjestää toimintaa 6-29 -vuotiaille ypäjäläisille lapsille ja nuorille. Ypäjällä 
nuorisotoimi noudattaa nuorisolain ohjeistusta sekä Forssan seudun Lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelmaa 2017-2020. Haavin aukioloa ja toiminnan sisältöä kehitetään. 
Pyritään tuottamaan toimintaa kaikkiin ikäryhmiin. 
 
Nuorten kuulemiseen ja osallistamiseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. 
Nuorisotoimen tavoitteena on lisätä yhteistyötä työpajan sekä Hevosopiston kanssa, 
jolloin tavoitetaan mahdollisimman suuri osa ypäjäläisistä nuorista. 
 
Etsivän nuorisotyön menetelmien kehittäminen. Etsivä nuorisotyö jatkaa yhteistyötä 
työpajan kanssa. Etsivän työn Parent-järjestelmän toimivuus. Osallistuminen 
seutukunnalliseen sekä valtakunnalliseen etsivän työn verkostoon ja työotteen 
kehittämiseen. Ennalta ehkäisevän etsivän työn kehittäminen osaksi työmuotoa. 
 
Mittarit: 
Haavin aukioloajat lisääntyvät ja vakiintuvat. Haavi tarjoaa toimintaa kaikille ikäryhmille. 
Haavissa on osaavat tuntityöntekijät. Nuorisotila Haavin kävijämäärän vakiinnuttaminen 
noin 25 nuoreen/ aukioloilta. 
 
Nuorten omaa päätösvaltaa kehitetään edelleen Ypäjän Hevosopiston opiskelijakunnan ja 
nuorisovaltuuston yhteistyön myötä. Nuorisovaltuuston toiminnan vakiintuminen.  
 
Nuorisovaltuutettujen osallistuminen lautakunnan kokouksiin. 
  
Nuorisotyön tavoitteena on järjestää toimintaa ja tukea nuorten kasvua ja kehitystä 
osallistuviksi kuntalaisiksi. Perusnuorisotyön, etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajan 
toiminnan työmuotojen välisten tyhjiöiden tiivistämiseksi olemme luomassa uudenlaista 
työmuotomallia. Aluehallintoviraston paikallisen nuorisotyön kehittämisen erityisavustusta 
on haettu tämän hankkeen toteuttamiseksi. Tarkoituksena on aloittaa tallitoiminta, joka 
tulisi tukemaan olemassa olevia työmuotoja ja vastaamaan siihen tarpeeseen, joka on 
nähty varsinkin toiminnallisten nuorten paikan puuttumisena. Etsivän nuorisotyön 
työpariksi sekä nuorisopalvelujen toiminnan kehittämiseksi tulee meillä olla kaksi 
työntekijää.  
Nuorisotyö tarvitsee myös tilat, joissa kaikki työmuodot voidaan toteuttaa ja nuorisotyön 
uutta työmuotoa kehittää. 

 
Toteuma 2022: 

Nuorisotoimi on järjestänyt viikoittain tapahtuvaa toimintaa 7–20-vuotiaille. Viikoittain on 
järjestetty kaksi kerhoa ja sekä vapaata nuorisotila-aikaa keskimäärin kahtena tai kolmena 
iltana viikossa. Kerhoissa on ollut erilaista ohjelmaa mm. askartelua, leipomista ja 
leikkimistä. Vapaalla nuorisotila-ajalla on myös leivottu, tehty yhdessä ruokaa, pidetty 
elokuvailtoja ja muuta yhteistä toimintaa, mitä nuoret ovat toivoneet.  
 
Haavin aukioloaikoja on kehitetty ja ne ovat nyt vakiintuneet. Haavissa työskentelee 
pääsääntöisesti kaksi työntekijää, nuorisotyöntekijä ja tuntityöntekijä. Haavissa käy 
keskimäärin noin 15-20 nuorta illassa. Yhteistyö Hevosopiston kanssa on aluilla, mutta 
yhteistyötä on lisätty hevospitäjän yhtenäiskoulun kanssa koulunuorisotyön myötä. 
Nuorisotoimi tekee myös tiivistä yhteistyötä Ypäjän seurakunnan nuorisopalveluiden ja 
muiden seutukuntien nuorisotyöntekijöiden kanssa.  
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Nuorille on teetetty useita erilaisia kyselyitä sekä nuorisovaltuuston kanssa on sujuvaa 
yhteistyötä. Nuorisovaltuutetuilla on paikka sivistyslautakunnassa, teknisessä 
lautakunnassa, kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa. Nuorisovaltuutetut käyvät 
ahkerasti edellä mainituissa kokouksissa. Nuorisovaltuutettuja on myös hyvinvointialueen 
nuorisovaltuustossa v. 2023 alusta lähtien. Nuorisovaltuuston kokoukset ovat olleet 
säännöllisesti ja ne ovat olleet päätösvaltaisia.  
 
Haavia käyttää nuorisotoimen lisäksi myös SPR kerran viikossa pitämällä Haavin aamua. 
Joitakin yksityisiä vuokrauksia on myös ollut. Haavissa on tehty myös sisäilmakartoitus, 
jonka seurauksena haaviin tulee uusi lattia kesällä 2023, samalla tehdään myös pientä 
pintaremonttia, kuten maalataan seiniä.  
 

1.1.7 Liikuntapalvelut  
  
Päämäärät 2022: 
Kuntalaisten omaehtoista liikkumista pyritään lisäämään entisestään. Lisäksi kuntalaisia 
kuullaan uusien ideoiden toivossa. 
 
Luodaan kuntalaisille positiivista asennetta liikkumista kohtaan ja tarjotaan 
liikuntaneuvontaa ja yksilöllistä ohjausta. 
 
Ulkoliikuntapaikkojen kehittäminen tuo uusia vapaa-ajan mahdollisuuksia kuntalaisille. 
 
Yhteistyön ylläpitoa paikallisten urheiluseurojen, yhdistysten ja yksityisten toimijoiden 
kanssa 
 
Erityisliikunnan tarjonnan turvaaminen seutukuntayhteistyönä 
 
Vapaa-ajan kalenterin käyttöä pidetään edelleen tärkeänä työkaluna palvelemassa 
käyttäjiä. 
 
Aukkokohtia pyritään täyttämään. 
 
Mittarit: 
Kuntalaisten terveys ja hyvinvointi lisääntyy. 
 
Ulkoliikuntapaikoilla on terveyttä ja hyvinvointia lisäävä vaikutus, jotka edistävät myös 
sosiaalista kanssakäymistä. 
 
Liikuntaryhmien pitäminen nykyisellä tasolla tavoitteena. 
 
Ammattitaitoisen ohjaajaresurssin hyödyntäminen. 
 
Toiminnan monipuolistaminen yksilö- ja ryhmätasolla. 
 
Tiedottamisen lisäämisellä kohti käyttäjäystävällisempää liikunnallista arkea. 
 
Toteuma 2022: 



Y:\TALOUS\2022\Tilinpäätös 2022\Tekstit lautakunnilta\sivistyslautakunta 2022.doc 

Vuonna 2022 kuntalaisten omaehtoista liikkumista on lisätty rakentamalla kaksi uutta 
lähiliikuntapaikkaa Pertunmäen liikuntapuistoon. Kesän 2022 alussa rakennettiin 
pumptrack-rata, joka on lähiliikuntapaikoista ensimmäinen. Pumptrack-rata on 
lähiliikuntapaikka, joka koostuu maastoon sovitetuista kummuista, kaarteista ja hypyt 
mahdollistavista kumpuyhdistelmistä. Asfalttipintaisia ratoja voivat käyttää 
polkupyöräilijöiden lisäksi potkupyöräilijät, rullalautailijat, rullaluistelijat ja potkulautailijat eli 
scoottaajat. Rata on tarkoitettu eri-ikäisille käyttäjille. Radalla etenemiseen tarvittava 
vauhti tehdään kumpuja ja kaarteita hyödyntäen koko kehon avulla ”pumppaamalla”.  
 
Syksyllä 2022 valmistui ulkokuntosali, joka on toinen uusista lähiliikuntapaikoista. 
Ulkokuntosalilla on seitsemän vastuksellista laitetta, jotka ovat kaikkien kuntalaisten 
vapaassa käytössä. Ulkokuntosalilla voi kuntoilla kaikkina vuodenaikoina. 
 
Paikallisten urheiluseurojen ja yhdistysten kanssa on tehty yhteistyötä esimerkiksi 
järjestämällä iso valtakunnallinen Unelmien liikuntapäivä 10.5.2022. Unelmien 
liikuntapäivä oli vuonna 2022 suosittu tapahtuma, jossa oli paljon aktiviteetteja ja siihen 
osallistuivat Ypäjän koulut, päiväkoti, perhepäivähoitajat ja se oli auki kaikille kuntalaisille 
myös iltapäivällä ja alkuillasta. Unelmien liikuntapäivä on tarkoitus järjestää myös keväällä 
2023. 
 
Erityisliikunnan palvelut on järjestetty seutukunnallisena yhteistyönä Forssassa, josta 
löytyy tarjontaan soveltuva uimahalli sekä esteettömät tilat ja riittävä ryhmätarjonta. 
Tiedotusta liikuntamahdollisuuksista ja liikuntapaikoista on lisätty kunnan nettisivuilla ja 
muissa somekanavissa. 
 
Hevosopiston kuntosali on jälleen avattu kuntalaisten ilmaiseen käyttöön tiistaisin ja 
torstaisin klo 18.00–20.00. Erilaisten liikuntaryhmien vetäjiä, jotka tarjoavat palveluitaan, 
on lisätty Ypäjällä.  Osa ohjaajista toimii oman yrityksensä kautta ja ohjaajaresurssia 
löytyy myös paikallisen urheiluseuran ja yhdistysten kautta. 
 
Harrastamisen Suomen malli on myös vakiinnuttanut paikkansa Ypäjällä ja sen avulla 
tarjotaan erilaisia harrastuksia koululaisille varsinaisen koulupäivän jälkeen. 
 
Yksilöllinen liikunnanohjaus ja liikuntaneuvonta on myös tullut pysyväksi palveluksi 
Ypäjällä. Kuntalaiset saavat yksilöllistä neuvontaa ja yksilöllistä ohjausta. 
Liikuntaneuvontaa järjestetään sekä nuorille että aikuisille. Syksyllä 2022 aloitettu myös 
nuorten liikuntaneuvonta on suunnattu kaikille 13–25-vuotiaille ypäjäläisille nuorille, jotka 
kaipaavat vinkkejä ja avustusta liikuntaan, ravintoon, palautumiseen ja lepoon. Nuorten 
liikuntaneuvonnasta saa tukea ja vinkkejä aktiivisempaan arkeen sekä liikunnalliseen 
elämäntapaan. 
 

 

 




