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1. Kokouksen avaus 
 
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
3. Edellisen kokouksen 29.12.2005 pöytäkirjan tarkistus 

 
4. Tilit 2005 

Käytiin läpi vuoden 2005 tilit ja allekirjoitettiin tilinpäätös. 
 

5. Toiminnan suunnittelua vuoteen 2013 
Juho Soukkala esitteli Eteläpohjalaiset kylät ry:n ja toimintaryhmien laatimaa ELMA-kauden 
kylätoiminnan hankesuunnitelmaa ja sen painopistealueita (liite pöytäkirjan lopussa) sekä  
Kuusiokuntien kehittämisyhdistys ry:n kehittämisohjelmaa. 
Tavoitteena on käynnistää kyläsuunnitteluprosessi kevään aikana.  Viimeistään 
vuosikokoukseen mennessä olisi oltava selvillä teemat, joiden ympärille kyläsuunnitelmaa 
aletaan rakentaa.  Kyläsuunnitelmasta tulee tärkeä osa kuntakohtaista kyläsuunnittelua. Työ 
on tehtävä laajalla pohjalla eikä pelkästään johtokunnan tekemänä.  Mietittiin alustavia 
teemoja ja kukin miettii vielä lisää seuraavaan kokoukseen mennessä, jossa päätetään, 
millainen kysely kylälle tehdään pyhäpostin mukana.   
 

6. Seuraava johtokunnan kokous ja vuosikokous 
Johtokunta 9.2. klo 19 ja vuosikokous 30.3. klo 19. 
 

7. Kokouksen päättäminen 
Kokous päättyi klo 21.30 
 
 
 
 
Veli Kujala   Juho Soukkala 
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LIITE 
Otteita Epk ry:n ja toimintaryhmien ELMA-kauden hankkesuunnitelmasta. 
 
1. Kyläsuunnitelma kylän visioksi vuodelle 2013 
 
Kyläsuunnitelmista kehitetään kylän toiminnan ja kehittämisen visio, jolla tähdätään siihen mitä ja 
millainen kylä on seuraavan ohjelmakauden päättyessä 2013. Korostetaan kyläsuunnitelmien merkitystä 
kylien kehittämistarpeiden esille nostamisessa ja eri toimijoiden yhteen saattamisessa. Tavoitteena nostaa 
esiin erityisesti palveluihin ja osaamiseen liittyviä kehittämistarpeita sekä kylän eri toimijoiden sitouttaminen 
suunnitelmien laatimiseen ja toteuttamiseen.  Lisäksi kyläsuunnitelmien ajantasaistamisella ja eri toimijoiden 
yhteistyöllä pyritään kehittämään aikaisemmin toteutettuihin investointeihin lisää toimintaa ja sisältöä. 
 
Kyläsuunnitelmien sisällössä ja kylien kehittämiskohteina painottuvat eri osa-alueet kylästä ja toimijoista 
riippuen. Omien toiveidensa ja tarpeidensa pohjalta kylien valitsemia painotuksia käsitellään 
huomioiden  kehittämiseen, tuotteistamiseen,  markkinointiin ja investointitarpeeseen liittyvät seikat. 
Kyläsuunnitelmien painopisteitä ovat (kylien oman valinnan mukaan): 
- kylätalous (kylien toiminnan taloudellinen suunnittelu, talous- ja rahoitussuunnitelmat) 
- palvelut ( olemassa olevien säilyttäminen, uusien luomien kylän sisäiseen tarpeeseen ja kylän 

ulkopuolisille tarjottavaksi. Asukastoiminnassa olevien rakennusten ja muiden kohteiden käytön 
tehostaminen)  

- tuotteistaminen (kylän osaamisen ja mahdollisuuksien hyödyntäminen, esim. matkailu- ja  
kulttuuripalvelut,  tietoverkot ja niiden hyödyntäminen, ympäristön hoitoon liittyvät palvelut jne. ) 

- osaaminen ja aktivointi  (osaamisen hyödyntäminen yhteiseksi hyödyksi, eri järjestöjen mukaan 
saaminen ja  toimintaan sitouttaminen, aktiivisuuden ylläpito) 
Lisäksi kyläsuunnitelmissa käsitellään 

- kylän ympäristöasiat (maisemanhoito, rakennettuympäristö, jätevesiasiat, jne. ) 
- tiedottaminen ja markkinointi (kylän sisäinen ja ulkoinen) 
- kansainvälistyminen (kehittämishankkeiden kautta, ystävyyskylätoiminnalla) 
 
Toimenpiteisiin liittyy myös kylien avustaminen mahdollisissa maksatus- ja hankehakemusasioissa.  
 
Tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan kyläsuunnitelmista kootaan kylien edustajien muodostamien 
kyläneuvottelukuntien yhteistyöllä kunta- ja seutukuntakohtaisia tai teemallisia kyläsuunnitelmia. Nämä  
laajemmat kyläsuunnitelmat perustuvat samoihin asioihin kuin kylien omat. Ainoana erona tulee olemaan, se 
että kuntakohtainen suunnitelma pitää tehdä suurempia linjoja ajatellen. Osa kuntapäättäjistä on jo antanut 
tukensa kuntakohtaisen suunnitelman tärkeydelle, nimenomaan sen vuoksi, ettei kuntien talous vai kestää 
kuntarahoituksen määrää nykyisellä intuitioon perustuvalla suunnitelmalla. 
 
 
 
2. Toimijoiden välinen yhteistyö  
 
Hankkeen avulla käynnistetään kyläohjelman ja toimintaryhmien yhteistyö tiivistäminen niin sanotuksi ”yhden  
luukun malliksi” .  Tiiviin yhteistyön tekemisellä tässä hankkeessa pyritään siihen että uuden ohjelmakauden 
alkaessa vuonna 2007 toiminnoista on poistettu mahdolliset päällekkäisyydet ja  muut toiminnalliset esteet. 
Hankkeen käytännön toteuttaminen tapahtuu konsortiosopimuksella siten että Eteläpohjalaiset kylät ry toimii 
hankkeen hakijana ja hallinnoijana. Toimintaryhmät toimivat oman alueensa hankkeen toimeenpanijoina ja 
työyhteisöinä. Osahankkeiden hankevetäjät sijoittuvat fyysisesti samoihin tiloihin toimintaryhmien kanssa.  
 
Yhteistyötä tehdään yhteisen toimiston lisäksi yhteisellä tiedottamisella, neuvonnalla ja muulla tiedon 
välityksellä. Kylien tapaamisia, tilaisuuksia,  koulutuksia ja mahdollisia seminaareja  järjestetään yhdessä ja  
maakunnallisesti myös Kyläohjelman koordinaatiohankkeen kanssa. Tämä hanke ja sitä toteuttavat 
osahankkeet osallistuvat Kyläohjelman maakunnalliseen koordinaationhankkeeseen yhteistyökumppaneina 
mm. toimimalla uuden kyläohjelman laatimiseen liittyvissä työryhmissä ja tilaisuuksissa. Maakunnallinen 
koordinaatio hanke hyödyntää myös osahankkeiden ja toimintaryhmien osaamista ja tietotaitoa ohjelman 
kokoamisessa. 
Yhteistyötä lisätään myös yhteisen vaikuttamisen tasolla kuntien ja maakunnallisten viranomaisten suuntaan. 
 
Hankkeen aikana saatuja tietoja ja selvityksiä käytetään molempien toimijoiden ohjelmien laatimis- ja 
käynnistystyössä sekä ohjelmien tarkistamisessa. 

 
Kylien välistä yhteistyötä tiivistetään luomalla mm. kyläneuvottelukuntia kunta- ja seutukuntakohtaisesti tai 
teemallisesti. 
Kyläyhdistysten ja muiden järjestöjen välistä yhteistyötä pyritään vahvistamaan yhteisiä kehittämis- ja 
investointihankkeita suunnittelemalla ja toteuttamalla. 


