Toimintakertomus vuodelta 2019
Valtionavulla toteutettu toiminta: monialaista yhteistyötä
Kertomusvuoden merkittävin tapahtuma oli valtakunnallisen Lokaali-viikonlopun järjestäminen
elokuussa 2019 Kauhavalla. Järjestelyt värittivät
koko vuoden toimintaa. Viikonlopun ohjelma
aloitettiin perjantaina työpajapäivän merkeissä ja
illalla oli tunnelmallinen tapahtuma lentokentän
laitamilla soppatykin ja tarinatelttojen äärellä. Lauantaina retkeiltiin moneen suuntaan niin busseilla,
armeijan pyörämarssina kuin kävellenkin – ja illalla
oli juhlava gaala. Vuoden valtakunnallisena kylänä
palkittiin Luoma-ahon kylä Alajärveltä. Lokaaliviikonloppu päättyi sunnuntaina kenttähartauteen
lentosotakoulun perinneaukiolla.
Lokaali antoi Eteläpohjalaiset Kylät ry:lle paljon uutta tietoa ja taitoa suurten tapahtumien
järjestämisestä, synnytti uusia kumppanuuksia ja
ystävyyksiä. Tapahtumasta saatu palaute oli pääsääntöisesti positiivista. Työpajapäivän alustukset,
keskustelut ja niistä tehty kooste kantavat toiminnan suunnittelua pitkälle tulevaisuuteen.
Kertomusvuoden toimintaa leimaa kaikilta osiltaan kumppanuus. Lokaalin järjestelyissä kumppanuuksia kertyi kymmenittäin ja yhteistyötä tehtiin
sekä paikallisesti että valtakunnallisesti.
Paikalliset ja maakunnalliset kumppanit tulivat
tutuiksi ja verkosto laajeni merkittävästi myös kevään 2019 Järjestömarkkinat-kierroksella. EteläPohjanmaalla järjestettiin yli 300 yhdistyksen, järjestön ja yhteisön voimin – mukaanlukien kunnat
ja maakuntaliitto – kahdeksan pop-up-tapahtumaa, joissa esiteltiin toimintaa, pidettiin paneelit
kolmannen sektorin merkityksestä ja viihdyttiin
yhdessä. Järjestömarkkinat lisäsivät toimijoiden
tunnettuutta ja yhteistyötahtoa huomattavalla tavalla. Markkinat pidetiin näillä paikkakunnilla: Alajärvi, Kauhava, Lapua, Alavus, Kauhajoki, Kurikka,
Ilmajoki ja Seinäjoki.
Yleisöä oli kaikissa tapahtumissa kiitettävästi
paikalla ja tietoisuus järjestöjen tarjoamasta toiminnasta ja palveluista lisääntyi. Järjestöt ovat jokaista varten: #muavarten.

Lokaali käynnistettiin työpajapäivällä.

Illalla kuultiin kylähullun jorinoita ja tarinoita teltoissa.

Lauantain retkeläisiä Härmä-seuran kotiseututalolla.
Launtain retkeläisiä Härmä-seuran kotiseututalolla.

Iltagaala täytti entisen lentosotakoulun sotilaskodin salin.

Monialainen yhteistyö lisääntyi kertomusvuoden aikana erityisesti myös Suomen Kylät ry:n
kanssa. Eteläpohjalaiset Kylät ry toimii kumppanina Koti kylään – maahanmuuttajat osaksi paikallisyhteisöä -hankkeessa. Hankevetäjänä toimivan
Tuomas Männistön kanssa on järjestetty useita
kohtaamisia ja osallistuttu tapahtumiin maahanmuuttajien kanssa.
Maakunnallista yhteistyötä on toteutettu myös
Etelä-Pohjanmaan järjestöjen ja yhdistysten yhteisen neuvottelukunnan merkeissä (EMMY). Merkittäviä hankekumppaneita olivat myös kertomusvuonna päättyneet Yhteinen keittiö -kärkihanke ja
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin YhteiskunValtakunnallisena kylänä palkittiin Alajärven Luoma-aho. nallinen yrittäjyys maaseudulla -hanke.
Eteläpohjalaiset Kylät ry on jäsenenä myös Yhdistysten yhdistyksessä, jonka koti on Seinäjoen
Järjestötalolla. Vaikka EPK:n omasta toimistotilasta
Järjestötalolla päätettiinkin luopua käytön vähäisyyden vuoksi, jatkuu yhteistyö Järjestötalon kanssa edelleenkin monin tavoin.
Kuuden maakunnan yhteistyö ja suunnittelukokoukset jatkuivat niinikään: Etelä-Pohjanmaa,
Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu,
Keski-Suomi ja Pohjois-Savo suunnittelevat yhdessä alueiden turvallisuutta ja palveluja lisääviä toimenpiteitä ja hankkeita.
Toimintakäsikirjan laatiminen oli yhtenä merkittävänä prosessina käynnissä myös kertomusvuonna 2019. Ensimmäinen auditointi toteutettiin
Keski-Suomen kylien kanssa.
Kumppanuuspöytien kokoaminen on tärkeä
Järjestöjen palvelut tulivat tutuiksi. paikallinen toimenpide: kumppanuuden avulla
saadaan kyläyhdistysten tilat entistä paremmin
hyödynnettyä ja saadaan muista järjestöistä ja yhdistyksistä lisääasiantuntijuutta ja osallistujia yhteisiin tapahtumiin. Kylätaloista tulee automaattisesti oman alueensa monipalvelukeskuksia.
Jäsenhankinta on jokaisen yhdistyksen toiminnan jatkuvuden edellytys. Eteläpohjalaisten Kylien
jäsenetuina ovat maksuton nettisivupohja, pikavippi hankkeiden väliaikaisrahoitukseksi aina 5000
euroon asti ja uutiskirjeet, jotka toteutetaan sähköisellä FloMembers-sovelluksella.
Yhdistyksen hallinto järjestetään siten, että koko
maakunta on katettuna ja jokainen hallituksen jäsen ja varajäsen toimii oman alueensa lähettiläinä
kyläkentän ja EPK:n välillä. Merkittävää yhteistyötä
tehdään myös maakunnallisen Kylille-hankkeen ja
Leader-ryhmien hankevetäjien kanssa.
Etelä-Pohjanmaan uusi Vuoden kylä on Ilvesjoki.

Hankkeita ja näkyvyyttä
Eteläpohjalaiset Kylät ry pyrkii käynnistämään
hankkeita, joilla edistetään kylien elinvoimaa, lähipalveluja ja harvaan asutun maaseudun logistiikkaa. Kylätaloista pyritään kehittämään monipalvelukeskuksia, joissa voidaan tarjota monipuolista
toimintaa eri-ikäisten kyläläisten tarpeisiin.
Avainsanoja ovat kylien yhteistoiminta ja erikoistuminen. Jokaisella kylällä on omat vahvuutensa, joita voidaan käyttää myös muiden kylien
hyväksi esimerkiksi yhteiskunnallisen yrittäjyyden
kautta. Palvelujen aluekattavuutta kasvattamalla
paranevat myös varainhankinnan mahdollisuudet.
Kylien yhteistyön lisäksi halutaan edistää myös
kyläsuunnittelua. Tavoitteellinen toiminta edellyttää suunnitelmallisuutta, jotta toiminnot osataan
resurssoida onnistuneesti.

Kertomusvuonna ovat kotisivupalvelun ottaneet
käyttöönsä Lehtimäki-Seura ja Lappajärven Tarvolan kylä. Lehtimäki-Seuran sivu löytyy osoitteesta
http://lehtimakiseura.epk.fi/

Kyliä tuetaan tiedotuksessa,
toiminnassa ja markkinoinnissa
Eteläpohjalaiset Kylät ry:n jäsenetuna kylien on
mahdollista perustaa ilmainen kotisivu EPK:n domainin yhteyteen. Kyliä myös opastetaan sivujen
rakentamisessa ja ylläpidossa. Kertomusvuonna
ovat kotiseutuyhdistys Lehtimäki-Seura ja Lappajärven Tarvolan kylä ottaneet käyttöönsä kotisivupalvelun. Sivujen rakentamisessa on neuvonut
sihteeri Päivi Kultalahti ja teknisenä apuna on palvellut Risto Sarvikas Nettinikkarista.
Merkittävänä resurssina kylien toiminnassa
on myös Leader-ryhmien yhteinen Kylille-hanke.
Maakunnan jokaisessa Leader-ryhmässä on oma
päätoiminen hankevetäjä:
Leader Kuudestaan: Jaana Sippola
Leader Liiveri: Irma Kortesuo
Leader Suupohja: Tuija Takamäki ja
Leader Aisapari: Päivi Kultalahti.
Eteläpohjalaiset Kylät ry:n puheenjohtaja Heikki Korkealaakso on mukana Kylille-hankkeen ohjausryhmässä.
Kylille II -hankkeen teemoina ovat kumppanuus, digitaalisuus, luonto ja kulttuuri sekä turvallisuus ja varautuminen.
Hankkeessa järjestetään tilaisuuksia, työpajoja
ja toimintaa edellämainittujen teemojen puitteissa, esimerkiksi digikahviloita, kyläturvallisuusiltoja, kumppanuuspöytiä ja opintomatkoja.

Tarvolan kylän sivu löytyy osoitteesta http://tarvola.
epk.fi/

Avoimet kylät -teemapäivä kokosi valtakunnalliseti
639 tilaisuutta, Etelä-Pohjanmaalla oli noin 30 tapahtumaa. Vuonna 2020 lähdetään kylille jälleen
kesäkuun toisena lauantaina eli 13.6. Kaikkia kyliä
kutsutaan järjestämään tapahtumia, jotka merkitään yhteiselle kartalle ja markkinoidaan yhdessä.
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Hallintoon kattavuutta
Eteläpohjalaiset Kylät ry pyrkii järjestämään yhis- Ylläolevassa kartassa hallituksen jäsenet on merkitty
tyksen hallinnon vastuualueittain niin, että koko punaisella ja varajäsenet sinisellä. Jäsenten osallistutoiminta-alue voidaan kattaa tasapuolisesti. Halli- minen yhdistyksen kokouksiin taulukossa:
tuksen jäsenten toivotaan toimivan oman alueensa
äänitorvina ja vastavuoroisina tiedonvälittäjinä niin,
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