
EP:N VUODEN KYLÄN 2020 VALINTA  
 

Maakunnallisen Vuoden Kylän valinnalla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista 
toimintaa ja lisätä kylätoiminnan tunnettavuutta ja näkyvyyttä. Tavoitteena on löytää 
aktiivisia kyliä, tuloksellista kylätoimintaa ja saada hyviä esimerkkejä kylien toiminnasta 
ja yhteistyöstä.  
Vuoden Kylän valinnassa painotetaan kylien toiminnan suunnitelmallisuutta, 
pitkäjänteisyyttä ja uutta luovaa toimintaa sekä tulevaisuuteen suuntautumista.  
 
Erityisesti otetaan huomioon kylän kehittäminen laaja-alaisesti, miten on järjestetty 
kunnan ja kylän välinen suhde, palvelujen tuotteistaminen ja uudelleen järjestäminen, 
avoin tiedottaminen, yhteistyön sujuminen sekä elinkeinojen edistäminen.  
 
Huomioon otetaan koko kylää hyödyttävä toiminta, yhteistyö (ml. Eteläpohjalaiset Kylät 
ry:n jäsenyys), avoin tiedottaminen, yhteistyön sujuminen ja kylän kehittäminen laaja-
alaisesti ja voimassaoleva kyläsuunnitelma. 
 
Etelä-Pohjanmaan kylät, mukaan lukien Kyrönmaa, lähettävät hakemuksensa 
mahdollisine liitteineen syyskuun 2020 loppuun mennessä osoitteella  
 
Heikki Korkealaakso 
Mesikuja 5 
62200 Kauhava 
 
tai sähköpostilla info@epk.fi 
 
Valtakunnallisen Vuoden Kylän valinta toteutetaan kaksivaiheisena. Jokainen 
maakunnallinen kylien yhteenliittymä (siis myös Eteläpohjalaiset Kylät ry) nimeää  
oman maakuntansa Vuoden Kylän.  
 
Eteläpohjalaiset Kylät ry tekee Suomen Kylätoiminta ry:lle ehdotuksen 
Valtakunnalliseksi Vuoden Kyläksi, joka valitaan Suomen Kylätoiminta ry:n toimesta 
maakunnallisten Vuoden kylien joukosta. Valtakunnallinen Vuoden Kylä ja 
kunniamaininnan saavat kylät julkistetaan vuosittain valtakunnallisessa  
Lokaali-tapahtumassa, Maaseutuparlamentissa tai gaalaillassa. 
 
Sama hakemus on voimassa kaksi vuotta, ellei hakeva kylä toisin ilmoita.  
Hakemusta voi tarvittaessa täydentää.  
 
Hakumenettelystä saa lisää tietoa Eteläpohjalaiset Kylät ry:n  
 
puheenjohtaja Heikki Korkealaaksolta,  
puhelin 044 3272191,  
heikkikorkealaakso@gmail.com 
 
tai sihteeri Päivi Kultalahdelta  
puh. 0400 239 359 
paivi.kultalahti@aisapari.net 
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VUODEN KYLÄN VALINTA 2020 
 
 
Jos vastaustila ei riitä, jatkakaa lomakkeen taakse tai erilliselle paperille. Voitte liittää esitykseen myös 
muuta kylän toiminnasta kertovaa materiaalia, jonka palautamme valinnan jälkeen.  
 
 
1. Kylän nimi ____________________________________________________________________  
sijaintikunta                 ____ 
    kylän asukasluku  _______________________________   (arvio riittää, jos tarkka tieto puuttuu) 
    etäisyys lähimpään kaupunkiin noin _____ km, lähin kaupunki on ________________________  
 
2.  Onko hakijana kyläyhdistys?  
     Kyllä       Ei     
     Kyläyhdistyksen nimi: ________________________________________ Perustamisvuosi _____ 
 
3. Tietojen ilmoittajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti: 

                  
                 
                  

 
4. Mitä liitemateriaalia hakulomakkeen mukana on ja minne se palautetaan? 

                 
                 
                 
                 
                  
                  

 
5. Kylässä toimivat seuraavat järjestöt (rasti, jos on): 
 

kyläyhdistys  muita järjestöjä, mitä?  
kotiseutuyhdistys   
nuorisoseura   
maa- ja kotitalousseura tai PVY   
martat   
metsästysseura   
urheiluseura tai sen alaosasto    
4H-kerho   

 
 
6. Onko kylässä voimassa oleva kyläsuunnitelma? 
   Kyllä      Ei       
 



Kyläsuunnitelman laadintaprosessi, suunnitelman toteuttaminen ja seuranta?  
    ______________________________________________________________________________ 

                  
                 
                 
                 
                 
                 
                  
                  

 
7. Miten kylä on osallistunut kunta- ja palvelurakenne uudistukseen ja miten on järjestetty kunnan ja 

kylän välinen suhde sekä luotu yhteinen sopimus- ja neuvottelumekanismi?  
                 
                 
                 
                  
                 
                  
                  
                  
                 
                  

 
8. Kylän kolme merkittävintä voimannäytettä viimeisen viiden vuoden aikana (yksin tai yhdessä  
    muiden kanssa). Näistä pyydetään liittämään mukaan oheisaineistoa. 
. 

1. _________________________________________________________________________ 
                
                
                
                
                
                
                
                 

 
2. _________________________________________________________________________ 

                
                
                
                
                
                
                
                 

 



3. _________________________________________________________________________ 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                 

9.  Miten kylä on hoitanut viestinnän; lehti, infokirje, ilmoitustaulu, kotisivut, verkkotiedotteet,  
     facebook ja muu sosiaalinen media tms. 

                  
                  
                  
                  
                 
                  

 
10. Millaista yhteistyötä kylässä on tehty? Esimerkkejä: 
     

 A. Oman kylän järjestöjen ja kyläläisten kesken: 
    ______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
 
    B. Yhdessä kunnan toisten kylien, kunnan, alueen Leader-ryhmän, järjestöjen ja muiden kanssa: 
    ______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
     
    C. Kansainvälinen toiminta: 
    ______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 



    ______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
 
11. Esimerkki onnistuneesta yhteishankkeesta, jossa kylä on ollut mukana (mitä tehtiin, miksi, kos- 
      ka ja keiden kanssa?): 
    ______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
  12. Mitä merkittäviä tapahtumia (kyläjuhlia, markkinoita, näytelmiä, yms. yleisötilaisuuksia) kylä- 
      läiset ovat järjestäneet viimeisen viiden vuoden aikana yksin tai yhdessä muiden kanssa? 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  

 
 
13. Miten kylä ja kyläläiset ovat osallistuneet alueensa lähipalvelujen kehittämiseen ja uudelleen 

järjestämiseen (esim. kauppa, lähikoulu, posti, kylän monipalvelukeskus, laajakaistayhteydet, 
jätevesineuvonta, kylien turvallisuus, kyläavustaja, kuljetuspalvelut)?  

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  

 
 
14. Mitä elinkeinojen kehittämiseen liittyviä hankkeita kylä on toteuttanut tai ollut mukana toteutta- 
      massa viimeisen viiden vuoden aikana? 
    ______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
 



15. Edellä mainittujen hankkeiden kokonaisarvo (€) kylän kehittämiseen? 
      _____________________________________________________________________________ 
      _____________________________________________________________________________ 
      _____________________________________________________________________________ 
      _____________________________________________________________________________ 
      _____________________________________________________________________________ 
      _____________________________________________________________________________ 
 
 
16. Onko kylässä kyläkaavaa, ympäristösuunnitelmaa, turvallisuussuunnitelmaa?  
      _____________________________________________________________________________ 
      _____________________________________________________________________________ 
      _____________________________________________________________________________ 
      _____________________________________________________________________________ 
      _____________________________________________________________________________ 
      _____________________________________________________________________________ 
      _____________________________________________________________________________ 
      _____________________________________________________________________________ 
 
17. Onko kylän voimin pyritty edistämään maaseutuasumista ja hankkimaan kylään uusia asukkaita 
      ja miten (tonttipörssi, markkinointi, muilla tavoin)? 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  
 

 
18. Miten kyläperinnettä on vaalittu ja tallennettu (perinnetapahtumat, kyläkirjat, romput jne.)? 

                  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  

 
 



19. Miksi juuri tämä kylä pitäisi valita Vuoden Kyläksi? 
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