Toimintakertomus
vuodelta 2017
Kertomusvuoden aikana on uudistettu yhdistyksen kotisivut ja jäsenrekisterijärjestelmä sekä käynnistetty sähköisen uutiskirjeen julkaisu. Lisäksi on perustettu sosiaaliseen mediaan facebook-sivu ”Eteläpohjalainen kylätoiminta”.
Toiminnanjohtajan siirryttyä muihin tehtäviin ei yhdistyksellä ole ollut palkattua kyläasiamiestä,
vaan tehtävät on jaettu yhdistyksen luottamushenkilöiden kesken kuukausikorvauksella ja toimeksiantopalkkioina. Kuukausikorvauksella ovat tehneet työtä puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja.
Hallituksen muut jäsenet ja ulkopuoliset asiantuntijat ovat tehneet työtä toimeksiantoina esimerkiksi
jäsenrekisteripäivityksissä, jäsenlaskutuksissa sekä arkiston siirrossa ja järjestelyissä. Arkisto on sijoitettuna nykyään Leader Aisaparin arkistotilaan Kauhavalla (sihteeri työskentelee Aisaparilla).
Rahastonhoitaja on tehnyt kertomusvuonna suuren työn tilikirjojen ja tileihin liittyvien saatavien ja
pitkäaikaislaskujen selvittämisessä. Yhdistyksen talous on saatu tasapainoon.
Vuoden kylä -valintamenettelyä uudistettiin siten, että hallitus on käynyt edeltäkäsin tutustumassa
hakemuksen tehneisiin kyliin. Muutoinkin on pyritty jalkauttamaan hallitusta eli kokouksia on pidetty kylätaloilla maakunnan eri puolilla. Myös tällä tavoin on lisätty keskustelua ja yhteistyötä EPK:n ja
kylien kesken.
Yhdistyksen hallitus on kokoontunut kahdeksan kertaa.
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin lauantaina 6.5. Kärrymies-kylätalolla, Kurikan Tuiskulassa ja
sääntömääräinen syyskokous Mäenpään kylätalolla 11.11.

Könnin kyläseura Ilmajoelta palkittiin Vuoden eteläpohjalaisena kylänä.

Omia tapahtumia ja osallistumisia:
• Avoimet kylät -tapahtuma Kauhavalla Eskolan talolla
• Suomen Kylät ry:n (Koko kylä kotouttaa -hanke) ja Etelä-Pohjanmaan nuorisoseuran kanssa
yhteinen osasto Farmari-näyttelyssä
• Leppävirran maaseutuparlamentti, jossa puheenjohtaja palkittiin maaseudun tiennäyttäjänä
• Eduskunnan kylätoimintaverkoston seminaari ja kyläseminaarit eri puolilla maata,
esimerkiksi huhtikuussa Kempeleessä ja syyskuussa pienten ja suurten kuntien tulevaisuusseminaari Evijärvellä
• EP:n liiton järjestämät EU:n tulevaisuuskeskustelu ja HYTE-keskustelu Seinäjoella
• Kuntaliiton kumppanuuspäivä Helsingissä lokakuussa
• Leader Aisaparin järjestämä kumppanuusseminaari LSK Business Parkissa Kauhavalla
• Maaseutupolitiikan neuvoston Kansalaistoiminta ja hyvinvointi -verkoston seminaari eduskunnan Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa joulukuussa
• Kyläyhdistyksen ja nuorisoseuran yhdistymisneuvottelu Närväjoella
• opintomatka Skotlantiin (Yhteiskunnallinen yrittäjyys -hanke) ja skotlantilaisen vieraan vastavuoroinen kierros maakunnassa pilottikylissä
• kyläseminaari Kauhavan Mäenpäässä
• kylätoiminnan neuvottelupäiville ovat osallistuneet sekä puheenjohtaja että sihteeri

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 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
(paikallinen hallinnoija)
Etelä-Pohjanmaan järjestöt mukana muutoksessa -hankkeen yhteistyöryhmissä valmistellaan maakunta- ja soteuudistusta.

Näillä toimin ja vähäisin kiintein kuluin on yhdistyksen toiminta pyritty keskittämään olennaiseen:
eteläpohjalaisten kylien huolen- ja puolenpitoon.
Yhdistyksen näkyvyys ja painoarvo ovat lisääntyneet.

Koko kylä kotouttaa, Suomen Kylät ry ja Eteläpohjalaiset Kylät ry pitivät Farmarissa yhteistä osastoa Kirkkokadun varressa houkuttelevan vihreän auton kanssa. Kuvassa Marjut Haapanen.

