
              25.1.2017 
 

VUODEN MAAKUNNALLISEN KYLÄN VALINTA 2017 
 
Valintalomake liiteaineistoineen pyydetään palauttamaan sähköpostitse 
toimisto@kymenkylat.fi 19.2.2017 mennessä. Kirjepostit osoitteeseen Kymenlaakson Kylät ry, 
Mantereentie 2, 45720 Kuusankoski 
 
Voitte liittää esitykseenne myös muuta kylän toiminnasta kertovaa materiaalia. Aineiston palau-
tamme 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?  
    ______________________________________________________________________________ 

                 
                
                
                
                
                

mailto:toimisto@kymenkylat.fi
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7. Miten kylä on osallistunut maakunta- ja SOTE uudistukseen ja miten on järjestetty kunnan ja ky-

län välinen suhde sekä luotu yhteinen sopimus- ja neuvottelumekanismi?  
                
                
                
                 
                
                 
                 
                 
                
                
 ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
8. Kylän kolme merkittävintä voimannäytettä viimeisen viiden vuoden aikana. Näistä pyydetään 
liittämään mukaan oheisaineistoa. 
. 

1. _________________________________________________________________________
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
            

 
2. _________________________________________________________________________

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
            

 
3. _________________________________________________________________________
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9.  Miten kylä on hoitanut viestinnän; oma 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?): 
    ______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
 
12. Mitä merkittäviä tapahtumia (kyläjuhlia, markkinoita, näytelmiä, yms. yleisötilaisuuksia) kylä- 
      läiset ovat järjestäneet viimeisen viiden vuoden aikana? 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
          

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

jestämiseen (esim. kauppa, lähikoulu, posti, kylän monipalvelukeskus, laajakaistayhteydet, jäte-
vesineuvonta, 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?  
      _____________________________________________________________________________ 
      _____________________________________________________________________________ 
      _____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 
      _____________________________________________________________________________ 
      _____________________________________________________________________________ 
      _____________________________________________________________________________ 
      _____________________________________________________________________________ 
 
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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 ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________ 
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