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Teemahanke

Teemahanke on hankemuoto, jossa Leader-ryhmä toimii hankkeen hakijana ja 
paikallinen julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö tai säätiö voi hakea mukaan toimenpiteenä.

Teemahankkeissa on normaaleihin kehittämishankkeisiin nähden pienempi 
kokonaiskustannusraja sekä kevyempi byrokratia. 

 
Pienet hankkeet -Isot teot -teemahanke

Teemahankkeen toimenpiteet eli alahankkeet saivat hakea tukea harrastustoimintaan, liikuntaan tai va-
paa-aikaan liittyviin yhteisessä käytössä oleviin investointeihin, kuten kone-, laite- tai välinehankintoihin,  
pienimuotoisten liikunta- ja harrastuspaikkojen rakentamiseen ja korjaamisen tai rakennuksen/rakennel-

man hankintoihin. Investointien tuli kohdistua yleishyödylliseen toimintaan.

Teemahankkeella voitiin toteuttaa toimenpiteitä joiden kustannusarviot olivat 1 000 - 20 000 €  
ja tukiprosentti oli 65 %. Teemahankkeessa toteutettavat oimenpiteet valittiin ennalta sovittujen valin-

takriteerien perusteella. Painotus oli ensisijaisesti niissä hankkeissa, joilla luotiin uutta toimintaa alueelle ja 
hankkeilla, jotka olivat liian pieniä toteutettavaksi itsenäisinä investointihankkeina.



YHYRES kehittää Kyrönmaata
 

Vuonna 1999 perustettu YHYRES-kehittämisyhdistys on yksi Suomen 54 Leader-ryhmästä. 
Toiminta-alueemme kattaa Isonkyrön ja Laihian kunnat sekä Vaasan kaupungista Vähänkyrön. 
Ohjelmakaudella 2014-2020 olemme rahoittanut vuoden 2018 loppuun mennessä 40 yhdistysten ja 
muiden yhteisöjen toteuttamaa kehittämishanketta. Niistä 3 on ollut teemahanketta, joissa toteutet-
tiin 32 eri toimenpidettä yhteisöjen pieniin investointeihin sekä yhdistysten Suomi 100 -juhlavuoden 
tapahtumiin. Lisäksi myönsimme 28 yritystukea investointeihin ja toiminnan kehittämiseen. Tämän 
julkaisun tarkoituksena on havainnollistaa teemahankkeen moninaisuutta ja hankkeiden alueen elin-
voimaa lisäävää vaikutusta. Toivottavasti löydät myös hyviä käytäntöjä ja esimerkkejä sekä innostusta 
lähteä mukaan oman lähiympäristösi kehittämiseen.
 

LEADER – ihmisten kokoisille ideoille
 
Matti Jaskari
toiminnanjohtaja
YHYRES-kehittämisyhdistys ry
yhyres@yhyres.fi



TEEMAHANKKEESSA MUKANA 12 TOIMENPIDETTÄ KYRÖNMAALTA

Yhyres -kehittämisyhdistys ry:n teemahankkeeseen haki määräaikaan mennessä 12 toimijaa, joiden kaik-
kien hankkeet rahoitettiin pääsääntöisesti hakemusten mukaisesti.  

 
ISOKYRÖ:      VÄHÄKYRÖ:  
- Disc Golf  Club Isokyrö ry    - Pohjanmaan Laa ja radioharrastekerho ry 
- Eläkeliiton Isokyrön yhdistys ry   - Vähäkyrö-Seura ry
- Isonkyrön metsästys- ja ampumaseura ry  - Vähänkyrön Kisa ry
- Isonkyrön Rukoushuoneyhdistys Rauha ry  - Vähänkyrön metsästysseura ry
       - Vähänkyrön Viesti ry
LAIHIA: 
- Alkion Koti-yhdistys ry
- Laihian Nuorisoliitto ry
- Suomen Nuorisoseuramuseoyhdistys ry



Isonkyrön Ylipään kuntoradan yhteydestä sijaitsee täysimittainen 18 -väyläinen frisbeegolfrata,  
jonka  ympärille on perustettu vuonna 2013 aktiivisista toimijoista koottu yhdistys. 
Innokkaista heittelijöistä koottu porukka perustettiin ylläpitämään rataa 
sellaisessa kunnossa, että kuka vain pääsee vaivattomasti harrastamaan lajia iästä riippumatta. 
 
Aikoinaan, kun Isonkyrön kunta suunnitteli ja rakennutti radan, jäi heittopaikkojen teko kesken. 
Siksi yhdistys haki hankkeen, jonka avulla laitettiin loput heittopaikat valmiiksi turvallisuuden 
edistämiseksi. Lisäksi hankkeessa hankittiin raivaussaha sekä trimmeri radan kunnossapitoon. 
Ilman kunnollista välineistöä radan ylläpito on mahdotonta. Yhdistys hoitaa ratojen väylien huol-
tamisen kökkätyöllä.  
 
Frisbeegolf  on erittäin kasvava harrastus, koska se on helposti harrastettava laji. Käytännössä 
aloittelija ei tarvitse kuin yhden kiekon, jolla pääsee hyvin alkuun. Isonkyrön frisbeegolfrata on 
kaikkien käytössä maksutta. 
 
Hankkeen tuotoksena radat ovat entistä paremmassa kunnossa, sekä turvallisesti käytettävissä.

Frisbeeradan kunnossapito

Toteuttaja: Disc golf  club Isokyrö ry



Hankkeen kokonaiskustannukset: 1095,00€
Julkinen tuki: 711,75€
Yksityinen raha: 263,25€
Talkoot: 120,00€



Eläkeliiton Isonkyrön yhdistys järjestää erittäin aktiivisesti erilaisia kerhoja, tapahtumia sekä 
tilaisuuksia. Hankkeessa yhdistys investoi äänentoistojärjestelmän sekä muurinpohjapannut tykö-
tarpeineen tapahtumien järjestelyiden täydentämiseksi.

Eläkeliitto hankki langattomat äänentoistolaitteet, joita käytetään viikoittain kokouksissa, 
kerhoissa ja liikuntatilaisuuksissa. Laitteet ovat osoittautuneet erittäin tarpeellisiksi, koska väen 
ikääntymisen myötä myös kuulo heikkenee.

Hankkeessa hankittiin myös kaksi muurinpohjapannua, joiden avulla yhdistys mm. pääsee 
matalammalla kynnyksellä osallistumaan useisiin eri tapahtumiin ja tilaisuuksiin, koska maukkau-
den lättyjen paiston ja syönnin lomassa on helppo keskustella ihmisten kanssa yhdistyksen toimin-
nasta. Pannujen hankinta on innostanut myös miehet kokkaamaan.

Eläkeläisten ääni kuuluviin

Toteuttaja Eläkeliiton Isonkyrön yhdistys ry



Hankkeen kokonaiskustannukset: 1 017,33€
Julkinen tuki: 661,26€
Yksityinen raha: 356,07€
Talkoot: 0,00€



 Imas Nykypäivään II

IMAS on aktiivinen ampumaseura Isossakyrössä. Yhdistyksen ylläpitämä sisäampumarata sijaitsee 
kunnantalon alakerrassa, jossa on mahtavat puitteet lajin harrastamiseen. 
Yhdistys yrittää pysyä mukana lajikehityksessä siten, että erityisesti lasten ja nuorten harjoittelu 
ja harrastaminen pysyisi ajanmukaisena. Yhdistyksellä on omistuksessa monia ilmakiväärejä sekä 
ilmapistooleja, mutta ilmaolympia-aseita ei ollenkaan. Näin ollen yhdistys päätti hankea hankkees-
sa kaksi ilmaolympiapistoolia ja niihin soveltuvat ratalaitteistot. Lasten ja nuorten lisäksi IOP-lait-
teistot tulevat palvelemaan myös varttuneempaa ampumaväkeä pienoispistooliolympia-ammuntaa 
ajatellen.

Hanke on edesauttanut seuran ampujia harjoittelemaan ja kilpailemaan myös IOP lajissa. Ennen 
kaikkea investoinnit tukee mainiosti ruutipuolen pistooliammuntaa talviaikaan, koska lämmintä 
ruutirataa ampumaseuralla ei ole. Lisäksi IOP tukee ja tuo vaihtelua pistooliampujien lajiin kään-
tyvien taulujen vuoksi.  

 

Toteuttaja Isonkyrön metsästys- ja ampumaseura ry



Hankkeen kokonaiskustannukset: 5 918,00€
Julkinen tuki:  3 846,70€
Yksityinen raha: 1 021,30€
Talkoot: 1 050,00€



Rakennuksen ulkomaalaus

Isonkyrön Rukoushuone Rauha on rakennettu 110 vuotta sitten Isonkyrön Palhojaisiin palvele-
maan kylän yhteisiä tilaisuuksia. Aikoinaan tilaisuudet keskittyivät lähinnä hengelliseen puoleen, 
mutta nykyisin taloa on pyritty tuomaan koko kylän yhteiseen käyttöön. 
 
Vapaaehtoisilla lahjoituksilla on korjattu rukoushuoneen sisätiloja ja nyt oli tarve kunnostaa ra-
kennusta ulkopuolelta. Hankkeen tarkoituksena oli tuoda sai uuden ilmeen Rukoushuoneelle, jonka 
avulla rakennusta yritetään saada aktiivisempaan käyttöön, koko kylän olohuoneeksi. 
Hankkeessa rakennus maalattiin kauttaaltaan ulkoa, rännit, lahonneet laudat ja ikkunat kunnostet-
tiin ja maalattiin, talon eteiset nostettiin samalle tasolle muun rakennuksen kanssa sekä kivijalka 
korjattiin. 
 
Hankerahoituksen avulla rakennus saatiin ulkopuolelta remontoitua, joka oli jo edellytyksenä 
rakennuksen säilymiselle. Talon ulkoisen remontin jälkeen yhdistys on saanut paljon hyvää palau-
tetta ja uusia kävijöitä. Yhdistys toivoo, että mahdollisimman moni ottaisi rakennuksen käyttöön 
eri tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Toteuttaja Isonkyrön Rukoushuoneyhdistys Rauha ry



Hankkeen kokonaiskustannukset: 10 367,32€
Julkinen tuki:  6 738,76€
Yksityinen raha: 103,56€
Talkoot: 3 525,00€



Alkionmäen päärakennuksen ulkomaalaus

Laihian keskustassa sijaitseva, historiallisesti merkittävä Alkionmäki  ja mäellä sijaitseva päärakennus 
kaipasi kipeästi uutta maalipintaa. Vanha maalipinta oli vuosien saatossa päässyt siihen kuntoon, että se 
uhkasi jo rakennuksen kuntoa. Maalattava asuinrakennus toimii museona ja kokoontumistilana. 
 
Hanke aloitettiin pesemällä ja harjaamalla rakennus kauttaaltaan. Pesun jälkeen rakennuksen annettiin 
kuivaa hyvin uuden maalipinnan alta. Talon kuivuttua rakennus maalattiin kauttaaltaan ikkunanpieliä 
myöden. 

Hankkeen myötä Alkiontalo sai arvoisensa ulkonäön ja nyt rakennusta voidaan ylpeästi esitellä sekä 
vuokrata erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin.

Toteuttaja: Alkion koti-yhdistys ry



Hankkeen kokonaiskustannukset: 8 124,47€
Julkinen tuki:  5 280,90€
Yksityinen raha: 0,00€
Talkoot:  2 843,57€



Pienet hankkeet - Isot teot

Laihian nuorisoliitto sijaitsee Jakkulassa ihan valtatien vieressä. Nuorisoliiton toiminta on erittäin ak-
tiivista ja suurimpana ponnistuksena Nuorisoliitto järjestää vapaaehtoisvoimin Jakkurokki tapahtuman 
vuosittain. 
 
Pienet hankkeet - Isot teot -teemahankkeen avulla parannettiin talon toimivuutta, kohennettiin yleisil-
mettä sekä pyrittiin alentamaan ylläpitokustannuksia. Talon ikkunat tiivistettiin, vanha lattia hiottiin ja 
lakattiin. Vanha lattia oli vuosien varrella kulunut kovan käytön myötä. Myös wc -tiloja ja toista sisään-
käyntiä kunnostettiin hankkeen avulla. Sisäänkäynnistä pääsee myös vintille, jonka portaikkoon lisättiin 
turvallisuutta tuomaan kaide sekä rappuset ja seinät maalattiin. 
 
Talon remontointi on nostanut talon käyttöastetta. Uusia käyttäjiä ja tapahtumia on tullut kunnostuksen 
myötä sekä uusia talkoolaisia saatiin kiinnostumaan kökkien myötä talon toimintaan.

Toteuttaja Laihian Nuorisoliitto ry



Hankkeen kokonaiskustannukset: 12 885,00€
Julkinen tuki:  8 375,25€
Yksityinen raha: 1 389,75€
Talkoot: 3 120,00€



Yhdessä olemme enemmän

Suomen Nuorisoseuramuseo sijaitsee Laihian keskustassa,  Nuorisoseuran tiloissa. Museo on avattu 
vuonna 2000, jonka tarkoituksena on toimia 130 -vuotiaan nuorisoseuraliikkeen henkisen ja aineelli-
sen perinteen ja historian tallentajana.  
 
Hankkeen tavoitteena oli uudistaa perusnäyttelyä merkittävästi, toteuttaa kiertonäyttely, tuottaa sisäl-
töä mobiilisovellukseen sekä edistää lasten ja nuorten kulttuuriharrastustoimintaa. 
 
Nämä tavoitteet saavutettiin hankkeen aikana. Perusnäyttely uudistettiin ja se on nykyisessä muodos-
saan osallistava ja kutsuva. Kiertonäyttely toteutettiin suunnitelman mukaisesti roll-upeille ja se on 
ollut valmistumisestaan lähtien esillä useissa eri paikoissa mm. nuorisoseurantaloilla, Suomen Nuori-
so-opistolla Mikkelissä, kirjastoissa, messuilla jne ja se kiertää edelleen. 
 
Hankkeen tuloksena museo voi palvella tarkoitustaan henkisen ja aineellisen nuorisoseuraperinteen 
tallentajana. Uudistuksen myötä nuorisoseuramuseo tulee olemaan aktiivinen ja innovatiivinen toimija 
Pohjanmaan alueen museokentällä.

Toteuttaja Suomen Nuorisoseuramuseoyhdistys ry



Hankkeen kokonaiskustannukset: 3 339,43€
Julkinen tuki:  2 170,63€
Yksityinen raha: 559,69€
Talkoot: 609,11€



 Turvatoistinlaitteiden hankinta

Pohjanmaan Laa ja radioharrastekerho on aikoinaan rekisteröity Alavudelle, mutta hankkeen myötä 
yhdistys levitti toimintaansa myös Kyrönmaalle, Vähäkyröön ja siellä konkreettisemmin Savilahti 
-talon yläkertaan. 

Hankkeen tavoitteena oli varmentaa ja tarjota niin viranomaisille kuin kansalaisjärjestöille sellaisia 
viestiyhteyksiä, jotka ovat riippumattomia niin mobiili- kuin sähköverkosta. Laitteiden avulla voidaan 
hätätilanteen sattuessa pitää yhteyttä esimerkiksi viranomasiin, vaikka yleinen viestiverkko ei toimisi. 
 
Jotta hankkeen tavoitteisiin päästiin, täytyi yhdistyksen hankkia turvatoistinlaitteet lisätarvikkeineen. 
Turvatoistinlaiteet koostuvat pääasiassa erilaisista akkutoimisista radiopuhelimista sekä anteenneista. 
Puhelimilla otetaan yhteys toistimeen, joka toimii tietyllä taajuudella. Toistin toistaa viestiä eteenpäin 
muiden alueiden toistimiin ympäri Suomea, koska se pystyy hyödyntämään hätätilanteissa myös muiden 
omistamia laitteita.  

Tulevaisuudessa yhdistys järjestää erilaisia harjoituksia, koulutuksia ja tilaisuuksia joihin toivotaan 
osallistuvan kaikkia, joille turvallisuuden luominen on tärkeää. Järjestelmät ja laitteet eivät itsessään 
auta ketään, jollei ole aktiivisia toimijoita. 

Toteuttaja Pohjanmaan Laa ja radioharrastekerho ry



Hankkeen kokonaiskustannukset: 2 721,80€
Julkinen tuki:  1 769,17€
Yksityinen raha: 202,63€
Talkoot: 750,00€



Savilahti-talon toimintaedellytysten parantaminen

Savilahti -talo sijaitsee idyllisellä paikalla Vähänkyrön keskustassa. Vähäkyrö-Seuran toiminta on erit-
täin aktiivista ja Savilahti-talolla järjestetään erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia. Yksi tunnetuimmista 
on lähiruoka- ja käsityöpainotteiset Sadonkorjuumarkkinat, jotka järjestetään syksyisin. 
 
Hankkeessa hankittiin Vähäkyrö-Seuralle kaksi erikokoista telttaa. Toinen teltoista palvelee lisäjuhla 
tai tarjoilutilana kesäisin talon vuokraajille sekä toinen pienempi erilaisissa myynti ja tiedotustoimin-
nassa.
 
Lisäksi Savilahti -talolle hankittiin varavoima-aggregaatti, jolla varmistetaan talon lämmitysjärjes-
telmän toiminta ja valaistus poikkeustilanteissa. Lisäksi aggregaatti palvelee myös vintillä sijaitsevien 
turvatoistinlaitteiden toiminnan, jos poikkeustila tulee. 
 
Lisäksi hankkeessa kunnostettiin talkootöillä alakerran pannuhuone ja aputila varastotilaksi sekä ala-
kerrassa sijaitsevat WC:t ulkotapahtumien yleisökäyttöön.

Toteuttaja Vähäkyrö-Seura ry



Hankkeen kokonaiskustannukset: 6 179,97€
Julkinen tuki:  4 016,98€
Yksityinen raha: 932,99€
Talkoot: 1 230,00€



Vähänkyrön Merikaarrossa sijaitseva Vähänkyrön Kisan omistama Kisarinne on kauniilla rinnetontil-
la, toimii niin kohtauspaikkana, kuin tapahtuma- kuin juhlatilana sekä harrastuspaikkana. 
 
Hankkeen tavoitteena on nostaa talon palvelutasoa ja viihtyvyyttä. Jotta tavoitteisin päästiin, uusittiin 
talon ilmastointi, rakennettiin esteetön sisäänpääsy sekä inva wc. Esteetön sisäänpääsy palvelee niin 
liikuntarajoitteisia kuin lapsiperheitä rattaiden kanssa.  
 
Hankkeen ansiosta talon ilmanlaatu on parantunut huomattavasti. Koska talolla on ahkerasti erilaisia 
liikuntaryhmiä sekä alakerrassa kuntosali, ovat käyttäjät olleet erittäin tyytyväisiä parempaan ilman-
vaihtoon. Lisäksi erilaisten tapahtumien ja kerhojen kävijät ovat olleet tyytyväisiä uuteen ramppiin 
tasoineen, koska se helpottaa esimerkiksi lastenvaunujen kanssa kulkemista. 

 
Kisatalon kunnostus

Toteuttaja Vähänkyrön Kisa ry



Hankkeen kokonaiskustannukset: 16 910,49€
Julkinen tuki:  10 991,82€
Yksityinen raha: 4 043,67€
Talkoot: 1 875,00€



 Ampumasimulaattori

Toteuttaja Vähänkyrön metsästysseura ry 

Vähänkyrön metsästysseuran toiminta-alueena on Vähäkyrö poislukien Merikaarto ja Tervajoki, 
joissa toimii omat metsästysseurat. Metsästysseura on perustettu 1949, jolloin se toimi aluksi aktiivi-
sesti lähinnä metsästyksen merkeissä, mutta nykyisin toiminta on laajentunut myös ampumaurheilun 
lajeihin. Metsästysseuralla on oma ampumarata Saarenpäässä, joka on aktiivisessa käytössä. 
 
Hankkeen myötä yhdistys halusi mahdollistaa ympärivuotisen harjoittelun ja yhdistykselle hankittiin 
SimWay Hunt ampumasimulaattori. Ampumasimulaattorihankinnan myötä yhdistys toivoo saavansa 
lajin pariin enemmän nuoria, koska nykyisen asulupakäytännön vuoksi harrastuksen aloittaminen on 
hankalaa.   
 
Ampumasimulaattorin sijoituspaikaksi päätettiin Saarenpään urheilumaja, koska se palvelee silloin 
laajemmin väestöä, niin ampumahiihtäjiä kuin reserviläisiä ja metsästäjiä. 
 
Hanke on lisännyt harrastustoimintaa silloinkin kuin metsästyskausi ei ole käynnissä, ja simulaatto-
rin myötä on saatu mukaan myös lapsia ja nuoria harjoituksiin. Laitteen käyttöaste on ollut hyvä, ja 
ampujia käy eri organisaatioista ikää katsomatta.



Hankkeen kokonaiskustannukset: 14 000,00€
Julkinen tuki:  9 100,00€
Yksityinen raha: 4 300,00€
Talkoot: 600,00€



 Laavuhanke

Vähänkyrön Viesti on 1938 perustettu aktiivinen urheiluseura Vähässäkyrössä. Viestillä on monia 
aktiivisia jaostoja eri lajeissa sekä yhdistys ylläpitää Saarenpäässä sijaitsevaa urheilumaja. Urheiluma-
ja sijaitsee ihan hiihtolatujen ja kuntoradan välittömässä läheisyydessä. 
 
Viestillä on vuosien varrella ollut paljon erilaisia hankkeita, ja nyt haluttiin täydentää urheilumajan 
pihapiiriä. Urheilumajan pihapiiriin hankittiin kauan kaivattu laavu, tulentekopaikkoineen ja  
penkkeineen. Pohjatyöt laavulle tehtiin siten, että myös liikuntarajoitteiset pääsevät helposti perille 
saakka. 
 
Hankkeella on ollut erittäin suuri vaikutus alueelle ja alueen asukkaille. Alueella sijaitsevien turval-
lisuuslaitteiden perusteella voi laskea, että laavun on ollut erittäin suositulla käytöllä ja siellä käy 
eri-ikäistä väkeä päivittäin nauttimassa luonnon rauhasta.

Toteuttaja Vähänkyrön Viesti ry 



Hankkeen kokonaiskustannukset: 4 231,45€
Julkinen tuki:  2 750,44€
Yksityinen raha: 1 331,01€
Talkoot: 150,00€



Leader YHYRES ry kiittää kaikkia 
 Pienet hankkeet - Isot teot -teemahankkeessa 

mukana olleita toimijoita
hyvästä yhteistyöstä sekä

erityisesti Kyrönmaan kehittämisestä.






