Toimintakertomus vuodelta 2018
Kertomusvuoden merkittävin toimenpide oli “Tulevaisuuden kylä – miten se tehdään”
-seminaarisarjan järjestäminen ns. kyläpäällikkökoulutuksena. Neljään seminaariin eri
puolilla maakuntaa kokoontui yli 200 kyläläistä kertomaan mielipiteitään, toiveitaan
ja ideoitaan kylien tulevaisuudesta. Alustajina toimivat Maaseudun uusi aika -yhdistyksen puheenjohtaja, YTT Kaisu Kumpulainen ja professori Hilkka Vihinen Luonnonvarakeskuksesta. Järjestelyissä olivat kumppaneina Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmät ja Uusi EP -maakuntavalmistelu. Lisäksi mukana oli kolme kehittämishanketta:
Järjestöt mukana muutoksessa, Yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudulla sekä Yhteinen keittiö -hanke. Rahoitusta tilaisuuksien järjestämiseen saatiin Suomen Kylät ry:ltä ja Maaseutuverkostolta.
Seminaariraportti löytyy EPK:nkotisivulta.
Yhdistyksellä ei ole palkattua kyläasiamiestä. Tämä
vaatii entistä suurempaa aktiivisuutta yhdistyksen luottamushenkilöiltä. Yhdistyksen hallinto pyritään järjestämään niin, että hallituksen jäsenten ja varajäsenten
miehitys vastuualueineen kattaa koko maakunnan. Kyläasiamiehen päivittäiset rutiinitehtävät on jaettu puheenjohtajan, rahastonhoitajan ja sihteerin kesken kuukausikorvauksella, ja muut hallituksen jäsenet tekevät töitä Tulevaisuuden kylä -seminaareissa pidettiin
toimeksiantoina tarpeen mukaan. Halituksen kokouksiin mittavat työpajat, joiden tulokset päätyivät
kutsutaan aina sekä varsinaiset että varajäsenet. Halli- suoraan maakuntavalmistelun käyttöön.
tus kokoontui kertomusvuonn 12 kertaa.
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin lauantaina 28.4.
Lauhansarven luontokeskuksessa Isojoella. Lauhansarven yrittäjä Teppo
Toivanen esitteli keskusta
kokouksen aluksi. Kokouksen puheenjohtajana toimi
Anne-Marie Varamäki.
Syyskokous pidettiin
Könnin kylätalolla Ilmajoella. Kokouksen aluksi
esiintyi Elonkerjuu-yhtyeen solisti Osku Ketola,
säestäjänä Joni Teirikangas. Vuoden kylänä palkittiin Alajärven Luoma-aho.
Syyskokouksen puheenjohtajana toimi Heikki Hallinto pyritään järjestämään vastuualueittain kattamaan tasapuolisesti
Korkealaakso.
koko toiminta-alue. Hallituksen jäsenet punaisella ja varajäsenet sinisellä.

Hallituksen yhteinen laatulauantai pidettiin kesäkuussa Lapualla.
Kertomusvuonna on tehty valtakunnallista laatutyötä sekä Suomen Kylät ry:ssä että maakunnallisissa
kyläyhdistyksissä. Eteläpohjalaiset Kylät on valmistellut toimintakäsikirjaa ja osallistunut asiasta järjestettyihin koulutuksiin. Lisäksi on kehitetty edelleen viestintäjärjestelmää ja päivitetty osoiterekisteriä.
Puheenjohtaja ja sihteeri ovat osallistuneet Turun seudulla pidettyyn kyläasiamiesten tapaamiseen,
kylätoiminnan valtakunnallisille neuvottelupäiville ja Savonlinnan Lokaali-tapahtumaan. Samalla otettiin vastaan mittava haaste järjestää seuraava Lokaali-tapahtuma 2019 elokuussa meidän alueellamme.
Suomen älykkäin kylä -kilpailuun osallistuu yhdistyksen toiminta-alueelta neljä kylää: Alajärven Luoma-aho, Kauhavan Alakylä ja Ruotsala sekä Lappajärven Länsiranta/Karvala. Koko Suomesta mukana on
34 kylää. Älykäs kyläverkosto linkittyy eurooppalaiseen Smart Villages -yhteistyöhön.
Eteläpohjalaiset Kylät kävivät kertomusvuonna kokoustamassa Kuortaneen Väentuvalla, Lappajärven Taavintuvalla, Etelä-Pohjanmaan Opistolla Ilmajoella, Ruotsalan monitoimihallilla Kauhavalla, Jokipiin Pellavalla Jalasjärvellä, Lennonjohtotornissa Kauhavan kentällä, Lakeaharjun rinneravintolan sääpallo-kokoustilassa Vimpelissä ja Seinäjoen Järjestötalolla. Kauhavan Ruotsalassa oltiin järjestämässä
mittavaa Kulttuurikattila-tapahtumaa, johon osallistui liki parikymmentä yhteistyötahoa ja kymmenen
kansallisuutta. Lisäksi aloitettiin maakunnallisena yhteistyönä mittavan Järjestömarkkinat-kierroksen
valmistelu, joka toteutuu vuoden 2019 toukokuussa kahdeksalla paikkakunnalla.
Hankkeita ja yhteistyötä:
Yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudulla (hallinnoija Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.
EPK:n puheenjohtaja on hankkeen
ohjausryhmän puheenjohtaja)
Yhteinen keittiö valtakunnallinen
kärkihanke (hallinnoija Kirkkohallitus, Etelä-Pohjanmaalta mukana
EPK:n lisäksi Seinäjoen kaupunki ja
seurakunta ja E-P:n sairaanhoitopiiri
(paikallinen hallinnoija)
Etelä-Pohjanmaan järjestöt
mukana muutoksessa -hankkeen
yhteistyöryhmissä valmistellaan
maakunta- ja soteuudistusta.
Koti kylään – maahanmuuttajat
osallisiksi paikallisyhteisöön on
STEAn rahoittama aktivointihanke,
jota hallinnoi Suomen Kylät ry.
Näillä toimin ja kumppanuuksien kautta
on yhdistyksen toiminta pyritty keskittämään olennaiseen: eteläpohjalaisten kylien huolen- ja puolenpitoon. Yhdistyksen
Alajärven Luoma-aho on Vuoden eteläpohjalainen kylä.
näkyvyys ja painoarvo ovat lisääntyneet.

