8.12.2021

VUODEN ETELÄPOHJALAISEN KYLÄN VALINTA 2022
Valintalomake liiteaineistoineen pyydetään palauttamaan sähköpostitse info@epk.fi tai postitse
Eteläpohjalaiset Kylät ry, Heikki Korkealaakso, Mesikuja 5, 62200 Kauhava 30.9.2022 mennessä.

1. Kylän tiedot
Kylän nimi:
Sijaintikunta:
Kylän asukasluku (arvio, jos tarkka tieto
puuttuu):
Etäisyys lähimpään kaupunkiin (noin) km:
Lähin kaupunki on:
Kylän www-sivut / fb-sivut:
2. Onko hakijana kyläyhdistys?

Kyllä

Ei

Kyläyhdistyksen nimi:
Kyläyhdistyksen
perustamisvuosi:
3. Tietojen ilmoittajan
yhteystiedot
Nimi:
Osoite:
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:
4. Mitä liitemateriaalia hakulomakkeen mukana on? Liitemateriaalit tulee olla
sähköisenä ja määrä max. 5 liitettä.

5. Kylässä toimii seuraavia järjestöjä:
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kyläyhdistys

Kyllä

Ei

kotiseutuyhdistys

Kyllä

Ei

nuorisoseura

Kyllä

Ei

maa- ja kotitalousseura tai PVY

Kyllä

Ei

martat

Kyllä

Ei

metsästysseura

Kyllä

Ei

urheiluseura tai sen alaosasto

Kyllä

Ei

4H-kerho

Kyllä

Ei

muita järjestöjä, mitä:
6. Kylän kolme merkittävintä voimannäytettä viimeisen viiden vuoden aikana. Näistä
pyydetään liittämään mukaan oheisaineistoa (sähköisenä).
1.

2.

3.

7. Miten kylä on hoitanut viestinnän (oma lehti, infokirje, ilmoitustaulu, kotisivut,
sosiaalinen media tms.)?

8. Millaista yhteistyötä ja kenen kanssa kylänne tekee? Esimerkkejä:
A.

B.
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C.

9. Mitä merkittäviä tapahtumia (kyläjuhlia, markkinoita, näytelmiä, yms.
yleisötilaisuuksia) kyläläiset ovat järjestäneet viimeisen viiden vuoden aikana?

10. Miten kylä ja kyläläiset ovat osallistuneet alueensa lähipalvelujen kehittämiseen ja
uudelleen järjestämiseen (esim. kauppa, lähikoulu, posti, kylän
monipalvelukeskus, laajakaistayhteydet, jätevesineuvonta, kylien turvallisuus,
kyläavustaja, kuljetuspalvelut)?

11. Mitä elinkeinojen kehittämiseen ja/tai paikallistalouden edistämiseen liittyviä
hankkeita kylä on toteuttanut tai ollut mukana toteuttamassa viimeisen viiden
vuoden aikana?
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12. Onko kylän voimin pyritty edistämään maaseutuasumista ja hankkimaan kylään
uusia asukkaita ja miten (tonttipörssi, markkinointi, muilla tavoin)?

13. Miten ympäristöä ja paikalliskulttuuria (perinnetapahtumat, kyläkirjat, kylän
perinne-/arvorakennusten ylläpito jne.) vaalitaan?

14. Miten suunnitelmallista kylänne toiminta on ja millaisia tulevaisuuden
suunnitelmia kylällä on seuraaville viidelle vuodelle?
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15. Onko korona-aika muuttanut kylänne toimintatapoja, ja onko teille syntynyt
pysyviä muutoksia ja käytänteitä (esim. digitaalisuuteen ja monipaikkaisuuteen
liittyen)?

16. Miksi juuri tämä kylä pitäisi valita Vuoden Kyläksi?
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