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YPÄJÄN KUNTA

Visio 2020
•
•

Ypäjä, kansainvälinen, hevosvoimainen ihmisen paikka.
Tyytyväisten asukkaiden arvostama, laadukkaiden palvelujen vireä yrittämisen kunta
Loimijokilaaksossa.

Strategia

Talous ja henkilöstö

Kunnalla on tasapainoinen ja vakaa talous, joka edellyttää lyhyen ja pitkän tähtäimen suunnittelua,
seurantaa sekä harkittuja ja oikein mitoitettuja investointeja. Yhteisesti asetettuihin tavoitteisiin ja
toimintaperiaatteisiin sitoudutaan.
Toiminnassa noudatetaan kustannustehokkuutta ja kokonaistaloudellisuutta. Tuottavuutta
parannetaan sekä omassa toiminnassa että yhteistyöverkostojen kautta. Laadukkaiden palvelujen
järjestämisessä on valmius uusiin, joustaviin toimintamalleihin. Organisaatio- sekä
palvelurakennetta tarkistetaan tarpeen mukaan. Ennaltaehkäiseviin palveluihin panostetaan.
Henkilöstön määrä on toimintaan suhteutettu. Rekrytoinnissa noudatetaan tarkkuutta ja
suunnittelua. Henkilöstö on ammattitaitoista, aloitteellista, yhteistyö- ja uudistumiskykyistä.
Työkykyä ja -hyvinvointia ylläpidetään.

Terveys ja hyvinvointi

Forssan seudulla on jo suoritettu sote-integraatio sosiaalipalveluiden siirtämisen myötä Forssan
seudun hyvinvointikuntayhtymän tuotettaviksi vuoden 2014 alusta alkaen. Forssan seudun
hyvinvointikuntayhtymän toiminnan turvaaminen tulevaisuudessa koetaan tärkeäksi.
Lähipalvelut ovat kuntalaisille suurimerkityksisiä. Kaikessa toiminnassa tulee korostaa sekä terveyttä
ylläpitävää ja edistävää toimintaa että ennaltaehkäisevän toiminnan merkitystä.
Seudullisen edunvalvontaverkoston lisäksi myös kunnan oma edunvalvonta on tärkeää.
Tavoitetilan määrittelyssä tärkeimmät peruspalvelut tulee olla kaikkien kuntalaisten saatavilla ja
mielellään oman kunnan alueella. Kunnan suuria haasteita ovat vanhusvoittoinen ikärakenne ja
väestönkehitys. Viime mainittu on saatava kääntymään positiiviseen suuntaan.
Yksi merkittävä tekijä omassa kunnassamme on keskitetyn ruokahuollon ja puhtauspalvelujen
toimivuus. Kunnassa toimivan kolmannen sektorin osuus koskien niin eri seuroja, yhdistyksiä,
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järjestöjä kuin muutakin vapaaehtoistoimintaa muodostuu jatkossa paitsi ennaltaehkäiseväksi myös
terveyttä ylläpitäväksi ja täydentäväksi toiminnaksi. Yhteistyön merkitys eri toimijoiden ja
sidosryhmien kesken kolmannella sektorilla lisättynä tulee jatkossa korostumaan. Myös
työpajatoiminnan osuutta kuntouttavassa työtoiminnassa tulevina aikoina tulee vahvistaa.

Kasvun ja mielekkään vapaa-ajan edellytykset

Monipuolisia varhaiskasvatuspalveluja tarjotaan sekä perhepäivähoitona että päiväkodissa.
Perheiden tarpeet pyritään huomioimaan. Esiopetus järjestetään päiväkodissa.
Perusopetusta antavat motivoituneet opettajat ja ohjaajat. Koulutoimessa on oppilasmäärän
vähetessä suunnitteilla siirtyminen yhteen alakouluun. Oman erityisopetuksen lisäksi
erityisopetuspalveluita ostetaan Loimaan kaupungilta.
Vapaa-aikatoimen liikuntapalveluissa yhteistyötä tiivistetään paikallisten urheiluseurojen kanssa.
Nuorisopalveluissa panostetaan nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen (etsivä nuorisotyö).
Toimenpiteisiin kuuluvat nuorisotila Haavin ja työpajatoiminnan kehittäminen.
Kirjastotoimessa selvitetään Jokiläänin kirjaston perustamismahdollisuudet. Kulttuuritoimi järjestää
vuosittain muun muassa Pertunpäivät elokuussa. Yhteistyötä yhdistysten kanssa vahvistetaan.
Jokiläänin kansalaisopiston kurssitarjontaa kehitetään toiveiden suuntaan.

Yrittäjyys ja maankäytön suunnittelu

Kunta toiminnallaan edistää yritysten toimintaedellytyksiä. Aktiivisella, asukkaiden ja yritysten
tarpeita palvelevalla kaavoitustoiminnalla varmistetaan monipuolinen ja määrältään riittävä
tonttitarjonta. Kunnalla on aktiivinen rooli yrityspalveluiden kehittämisessä. Teemme kiinteää
yhteistyötä elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin kanssa vetovoimaisuuden lisäämiseksi.
Kunnan markkinointia tehdään suunnitellusti, kärkihankkeena on hevosalan toimintoihin
suunnitellun Honkalan alueen rakentaminen.
Olemme mukana kehittämässä seutukunnallisia tieyhteyksiä sekä pyrimme vaikuttamaan myös
alempiluokkaisten teiden kunnon parantamiseen.
Kunnassa on kysyntää vastaava määrä monipuolisia ja hyväkuntoisia asuntoja.
Palveluiden järjestämisessä tehdään entistä enemmän yhteistyötä eri seutukuntien kesken.

