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Epk pyrkii toimintavuonna käynnistämään hanketoimintaa, jolla kehitetään kylien mahdollisuuksia toimia palvelujen tarjoajina ja kyläläisten hyvinvoinnin kannustajina. Toimintaa kehitetään
maakunnallisen ja valtakunnallisen yhteistyön kautta muun muassa Hyte-työryhmän, Yhteiskunnallisen yrittäjyyden hankkeen ja Yhteinen keittiö -hankkeen kautta.

Tammikuu
Hallituksen järjestäytymiskokous, koko vuoden on kokouksia noin kerran kuukaudessa.
Jäsenrekisterin päivittäminen on jatkuvaa toimintaa. Yhdistyksen tiedotusta tehostetaan
lähettämällä sähköinen uutiskirje jäsenistölle esimerkiksi neljä kertaa vuodessa.

Helmikuu
Seppo Niemelän kirjoittamasta historiikista jalostetaan kylätoimintaopasta ja manuaalia,
kerätään kylätoiminnan parhaat käytännöt käsikirjaksi vuoden mittaan. Vinkit julkaistaan
uudella kotisivulla ja lisäksi paperiversiona, mikäli hankkeeseen saadaan rahoitusta
Suomen kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahastosta (hakuaika 10.1.-10.2.)

Maaliskuu
Jäsenhankintaa ja vierailuja kylien vuosikokouksissa mahdollisuuksien mukaan.
Kylätoimijoiden kurssitusta Sytyn koulutusavustuksen turvin.

Huhtikuu
Yhdistyksen kevätkokous. Tiedotuksessa kannustetaan kyliä osallistumaan Avoimet kylät
-teemapäivään. Tehdään yhteistyötä maakunnan Leader-ryhmien Kylille-hankkeen kanssa.

Toukokuu
Kylätoiminnan valtakunnalliset neuvottelupäivät. Kevään jäsenkirjessä kysytään ehdotuksia
mielipiteitä retkikohteista.

Kesäkuu
Avoimet kylät -teemapäivään osallistuminen kylillä. Alueen kesätapahtumiin osallistuminen mahdollisuuksien mukaan.

Heinäkuu
Osallistutaan kylien ja alueen kesätapahtumiin mahdollisuuksien mukaan.

Elokuu
Eteläpohjalaisten kylien kesäretki – päiväretki jäsenistön ehdottamaan kohteeseen. Tutustutaan kylätoimintaan ja mielenkiintoisiin nähtävyyksiin – verkottumista ja vertaistukea!

Syyskuu
Kannustetaan kyliä osallistumaan Vuoden kylä -kilpailuun. Hakemusten palautus 15.9.
Vierailuja kylien vuosikokouksissa mahdollisuuksien mukaan ja tutustumista Vuoden kylä
-hakemuksen tehneisiin kyliin.

Lokakuu
Syyskokouksen ja seuraavan vuoden toimintakalenterin valmistelua.

Marraskuu
Kyläseminaari ja syyskokous. Vuoden eteläpohjalaisen kylän valinta.

Joulukuu
Valtakunnalliset kylätoiminnan neuvottelupäivät – myös muihin Suomen Kylätoiminta
ry:n ja muiden yhteistyötahojen järjestämiin tapahtumiin osallistutaan mahdollisuuksien
mukaan.

Jatkuvaa toimintaa
Tiedotetaan kylille ajankohtaisista asioista sähköisiä kanavia hyödyntäen uutiskirjeenä,
kotisivulla ja Eteläpohjalainen kylätoiminta -facebook-sivulla
Myönnetään jäsenyhdistyksille hakemuksesta lyhytaikaisia hankevippejä
Tehdään yhteistyötä Suomen Kylätoiminta ry:n ja muiden maakunnallisten yhteenliittymien kanssa.
Haetaan yhteistyömuotoja Leader-ryhmien ja paikallisen kotiseututyön kanssa
Tuetaan kylien kulttuurin, perinteen vahvistumista ja pitäjäidentiteetin säilymistä
kuntamuutoksissa yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa
Toimitaan kylien yhdistysten ja asukastoimikuntien etujärjestönä ja kylätoiminnan
edunvalvojana pitäen yhteyttä alueen kansanedustajiin, viranomaisiin, kuntiin ja muihiin päättäjiin
Pidetään yhteyttä lehdistöön ja kannustetaan kyliä tiedottamaan toiminnastaan entistä
aktiivisemmin.

