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Maakunnallisille kyläyhdistyksille 
 
 
 
VALTAKUNNALLISEN VUODEN KYLÄN 2019 VALINTAMENETTELY JA AIKATAULU 
 

Suomen Kylät ry – Finlands Byar rf käynnistää tällä menettelytapakirjeellä Vuoden 
Kylä 2019 -valintakierroksen. 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. 
 
Valinta toteutetaan kaksivaiheisena. Maakunnallinen kyläyhdistys valitsee oman 
maakuntansa vuoden kylän. Maakunnallisen Vuoden Kylän valintaa maakunnalliset 
kyläyhdistykset voivat valmistella niin halutessaan yhteistyössä maakunnan liiton 
kanssa.  
 
Valtakunnallinen Vuoden Kylä 2019 valitaan maakunnallisten vuoden kylien 
joukosta. Valintamenettely on seuraava:   

 
1. Maakunnallisille kyläyhdistyksille lähetetään valintamenettelyä koskeva kirje sekä 

hakulomake helmikuussa ja ne toimitetaan tiedoksi maakuntien liitoille. Tiedot 
julkaistaan myös Suomen Kylät ry:n kotisivuilla (www.suomenkylat.fi) ja siitä 
kerrotaan myös Suomen Kylät ry:n tiedoitteissa.  

 
2. Maakuntien ehdotukset liiteaineistoineen Vuoden Kyläksi 2019 pyydetään 

toimittamaan Suomen Kylät ry:lle 2.5.2019 mennessä. 
 

3. Valinnassa ei oteta huomioon kuntamuutoksissa lakkautetun kunnan kylien 
muodostamaa ”uutta kylää”, mikä alueellisesti on sama kuin lakkautettu kunta. 
Tämä koskee kuntamuutoksia, joista on aikaa alle 20 vuotta. 

 
4. Nimetty valintaraati tekee esityksen Suomen Kylät ry:n hallitukselle, joka valitsee 

Vuoden Kylän 2019 ja kunnianmaininnan saavat kylät kokouksessaan 6.6.2019. 
 

5. Valtakunnallinen Vuoden Kylä 2019 ja kunniamaininnan saavat kylät julkistetaan 
kylätoiminnan ja paikalliskehittäjien valtakunnallisessa LOKAALI -
juhlaseminaarissa, joka järjestetään tänä vuonna 23. – 25.8.2019 Kauhavalla, 
Etelä-Pohjanmaalla. 

 
Vuoden Kylän valinnassa painotetaan kylien kehittämisen suunnitelmallisuutta, 
pitkäjänteisyyttä ja uutta luovaa toimintaa sekä tulevaisuuteen suuntautumista. 
Erityisesti otetaan huomioon kylän kehittäminen laaja-alaisesti, miten on järjestetty 
kunnan ja kylän välinen suhde, lähipalvelujen tuotteistaminen ja uudelleen 
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järjestäminen, avoin tiedottaminen, yhteistyön sujuminen sekä elinkeinojen 
edistäminen.  
 
Esitykset valtakunnallisen Vuoden Kylän 2019 valintaan ilmoitetaan oheisella 
hakulomakkeella. Lomake täydentävine liiteaineistoineen toimitetaan 
sähköpostitse Marianne Liitelälle (marianne.liitela@suomenkylat.fi) viimeistään 
torstaina 2.5.2019. 
 
Oheista lomaketta voi käyttää myös maakunnallisen Vuoden Kylän valinnassa. 
Lomake on saatavilla Suomen Kylät ry:n kotisivuilta (www.suomenkylat.fi). 
 
Lisätietoja Vuoden Kylän valinnasta antavat puheenjohtaja Petri Rinne (p. 040 555 
3232) sekä järjestösihteeri Marianne Liitelä (p. 045 887 1511). 

 
Ystävällisin terveisin 
 
SUOMEN KYLÄT RY 

 
Petri Rinne           Marianne Liitelä 
puheenjohtaja          järjestösihteeri 
p. 040 555 3232         p. 045 887 1511 
petri.rinne@joutsentenreitti.fi    marianne.liitela@kylatoiminta.fi 

   
 
 
 
LIITTEET: Vuoden Kylä 2019 -hakulomake 
 Valtakunnalliset Vuoden Kylät 1985 - 2018 
  
JAKELU: Maakunnallisten kyläyhdistysten puheenjohtajat ja kyläasiamiehet 
 
TIEDOKSI: Maakuntien liitot 

Suomen Kylät ry:n hallitus 
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