Yhteisvoimin muutoksiin

Energistä ja juurevaa yhteistyötä kyrönmaalaisten hyväksi

Muutoksissa on mahdollisuus, tarvitaan oikea asennoituminen niihin ja kykyä niiden
hyödyntämiseen. Edistetään yhteistyötä alueelle ja luodaan verkostoja myös ulkopuolelle
ja ulkomaille, ne auttavat löytämään innovatiivisia ratkaisuja. Myös kaupunki- ja maaseutuvuorovaikutusta ja eri kulttuurien edustajien kohtaamisia edistetään. Myös kaupungin
osat ja taajamat voidaan nähdä ihmisen kokoisina kylinä, joissa kylien tapaan edistetään
lähidemokratiaa. Leader-tyyppinen toiminta osallistaa ja antaa mahdollisuuden yhteistyölle,
jolloin syrjäytyminen vähenee ja kynnys työllistymiselle ja yrittäjyydelle
madaltuu.

VISIO 2020: Kyrönmaa on elinvoimainen, energinen, uudistuva ja kilpailukykyinen. Kyrönmaa, sen kylät ja keskukset ovat turvallinen, vireä, viihtyisä
ja juurensa tunteva ympäristö asua ja elää. Vahva yrittäjähenki on voimissaan, kokeilukulttuuriin ja luovuuteen kannustetaan ja näin syntyy innovaatioita ja uusia menetelmiä. Maatalous on monimuotoista, energia tuotetaan
itse peltopohjaista bioenergiaa hyödyntäen ja luonnonvaroja hyödynnetään
kestävästi.

YHYRES ry:n strategian painopisteet:

Maaseutupääomaa juurista
Kyrönmaalla vahvistetaan yhteistä tahtoa kehittää maa
seudusta entistä elinvoimaisempi, kestävämpi, toimivampi
ja viihtyisämpi ympäristö. Paikallista identiteettiä tuetaan,
järjestetään kylätapahtumia ja pyritään saamaan asukkaat
mukaan kylätoimintaan, ylläpidetään perinteitä ja vah
vistetaan Leader-brändiä.
Kylätoimintaa vahvistamalla tuetaan yhteisöllisyyttä ja py
ritään kylien palvelutarjonnan turvaamiseen muun muassa
maaseudun palelusopimusten avulla. Green Care -hoiva- ja
hyvinvointipalveluita kehittämällä saadaan kylille palveluita
ja tuovat toimeentulomahdollisuuksia yrityksille, yhteisöille
ja yksittäisille asukkaille.

Energinen yrittäjyys
Kannustetaan yrityksiä yhteistyöhön, verkottumiseen ja osaamisen kehittämiseen. Vaasan energiakeskittymä tuo mahdollisuuksia alihankintayrityksille, omaleimainen kulttuuri ja pitkä historia
tarjoavat mahdollisuuksia matkapalveluiden
lisäämisen. Perusmaatalouden rinnalla on tärkeää
uusien maataloustuotteiden kehittäminen, lähiruoka ja
luomu. Ittellisyys energiantuotannossa, jossa voidaan
kehittyä muista riippumattomaksi alueeksi.

Strategian löydät kokonaisuudessaan täältä:
www.yhyres.fi/strategia-vuosille-2014-2020

YHYRES-kehittämisyhdistyksen toiminnassa huomioidaan
läpileikkaavasti nuoret, yhteisöllisyys ja kestävä kehitys.

Leader YHYRES on Kyrönmaalla eli Isossakyrössä, Laihialla ja Vaasan
Vähässäkyrössä tunnettu ja tunnustettu kehittäjä. YHYRES toteuttaa
maaseuturahaston Manner-Suomen maaseudunkehittämisohjelmaa,
pienellä alueella asukkaiden ääni kuuluu ja heidän tarpeensa tulevat
hyvin esiin. Leader YHYRES rahoittaa hanke- ja yritystukia alueellaan.
Kehittämis- ja investointihankkeilla voi toteuttaa monenlaisia ideoita, jotka parantavat maaseudun palveluja ja viihtyisyyttä. Hankkeiden
tuloksista hyötyvät alueen yrittäjät ja asukkaat.
Yritykset voivat saada perustamistukea avuksi yrityksen alkutaipaleelle, kun toimintaa käynnistetään. Aloittavat ja laajentavat yritykset
voivat saada investointitukea muun muassa tuotantotilojen hankkimiseen tai rakentamiseen ja koneiden hankintaan. Investoinnilla tulee olla
olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle.
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