Toimintasuunnitelma

2019
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 sekä Yhteinen keittiö ja Järjestöt mukana muutoksessa -hankkeiden 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
Kerätään kylätoiminnan parhaita käytäntöjä kylätoiminnan vinkkioppaaksi kotisivulle.
Lokaalin 2019 valmistelu leimaa koko vuoden toimintaa, tapahtuma 23.-25.8. Kauhavalla.
Suunnittelupalaveri Suomen Kylät ry:n Leader- ja kyläjaostojen kanssa 1. helmikuuta.

Maaliskuu
Vierailuja kylien vuosikokouksissa mahdollisuuksien mukaan. Laatukäsikirjan jatkokäsittelyä Suomen Kylät ry:n ohjeistuksen ja aikataulun mukaan. Maakunnallisen järjestökierroksen valmistelua.

Huhtikuu
Yhdistyksen kevätkokous. Tiedotuksessa kannustetaan kyliä osallistumaan Avoimet kylät
-teemapäivään. Tehdään yhteistyötä maakunnan Leader-ryhmien Kylille-hankkeen kanssa.
Maakunnallinen järjestöjen pop-up-kierros 8 paikkunnalla.

Toukokuu
Kylätoiminnan valtakunnalliset neuvottelupäivät. Laatutyön tarkistamista. Kylien kesätapahtumien tiedotusta Eteläpohajalainen kylätoiminta -facebook-sivulla.

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

Heinäkuu
Osallistutaan kylien ja alueen kesätapahtumiin mahdollisuuksien mukaan.

Elokuu
Lokaali 2019 Kauhavalla 23.-25.8. Perjantaina maakunnallisten kyläyhdistysten ja Leaderryhmien työpajoja, lauantaina retkipäivä ja gaalaillallinen, sunnuntaina päätöspäivä.

Syyskuu
Kannustetaan kyliä osallistumaan Vuoden kylä -kilpailuun. Hakemusten palautus 30.9.
mennessä. 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.

