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TIIVISTELMÄ
Kyrönmaan kunnat ovat Isokyrö, Laihia ja Vähäkyrö. Kyrönmaa on elinvoimainen
maaseutualue, jonka asutus seurailee Kyrönjokivartta. Elinvoima tarkoittaa vahvaa
yrittäjyyttä, elinkeinojen moninaisuutta, yli 17 000 asukasta sekä monipuolista
yhdyskuntarakennetta. Kyrönmaan seutukunta on yhtenäinen ja sopivan kokoinen alue
toteuttamaan yhtenäistä kehittämisohjelmaa. Kyrönmaalla on runsaasti yhdistys- ja
järjestötoimintaa sekä halua kehittyä.
Vuodesta 1999 toiminut YHYRES –kehittämisyhdistys ry on vakiinnuttanut paikkansa
Kyrönmaan merkittävänä kehittäjänä. Pienenä toimintaryhmänä YHYRES –
kehittämisyhdistys ry on pyrkinyt luomaan ja yhä laajentamaan toimivaa yhteistyöverkkoa.
Yhteistyö toimii alueen sisällä sidosryhmien – kuntien, erityisesti niiden elinkeinotoimien,
TE-keskuksen, kyläaktiivien, yhdistysten ja etujärjestöjen sekä hanketoimijoiden kanssa.
Erittäin merkittävä yhteistyökumppani on Pohjanmaan toinen toimintaryhmä,
Studiefrämjandet i Österbotten r.f. Myös jo aloitettua kansainvälistä yhteistyötä jatketaan
uudella ohjelmakaudella.
Kehittämisohjelman 2007-2013 valmistelu on tehty käyttäen hyväksi edellisen ohjelmakauden
kokemuksia ja SWOT-analyysin pohjautuen. SWOT-analyysissä todettiin Kyrönmaan
vahvuuksiksi mm. hyvä sijainti, elinvoimaisuus, yrittäjyys ja kulttuuriperinne. Heikkouksina
mainittakoon esimerkiksi vähäinen teollisuus, muutosvastarinta ja negatiivinen itsellisyys.
Mahdollisuuksia tarjoaa niin sisäinen kuin ulkoinen yhteistyö ja kumppanuus, maatilojen
uudet tuotteet, sopimuksellisuus ja kasvava palveluiden tarve. Uhkana väen väheneminen ja
vanheneminen sekä maatalouden rakennemuutos. Valmistelu on ollut paikallislähtöistä ja
paikalliset tahot ovat olleet monipuolisesti edustettuina. Valmistelussa on otettu huomioon
kestävän kehityksen eri osa-alueet sekä erityisryhminä nuoret ja naiset.
YHYRES –kehittämisyhdistyksen visio on, että Kyrönmaa vuonna 2013 on juurensa tunteva,
yhteisöllinen, viihtyisä, turvallinen, palveleva, kehitysmyönteinen, ennakkoluuloton,
yhteistyöhakuinen, tunnettu ja kiinnostava seutukunta. Siellä on hyvät yhteydet,
toimeentulomahdollisuudet ja harrastusmahdollisuudet. Yhteistyö on voimaa niin Kyrönmaan
sisällä, alueiden välillä kuin kansainvälisestikin. Alueen yrittäjyys on vahvaa. Alueella on
omaksuttu kestävä kehitys ja ympäristöstä huolehditaan.
Kyrönmaan kehittämisen painopisteet:
Sopimuksellisuus
Maaseudun palvelusopimuksilla vastataan Kyrönmaan tekemättömien töiden kysyntään
esimerkiksi hoiva-, ympäristönhoito- ja muilla palvelualoilla. YHYRES –kehittämisyhdistystä
kehitetään välittäjäorganisaatioksi.
Yhteisöllisyys
Yhteisöllisyys on maaseudun vastavoima vallitsevalle urbaanille yksilöllisyydelle.
Kyrönmaan yhteisöllisyyttä vahvistetaan tukemalla asukkaiden omista tarpeista lähteviä
kehittämistarpeita asumiseen, palveluihin ja harrastuksiin liittyen.
Yrittäjyys
Ulkoinen- ja sisäinen yrittäjyys on perusta, joka luo pohjan alueen elinkeinoelämän
menestykselle ja sitä myöten Kyrönmaalla asumiselle kaikkein välttämättömimmän
edellytyksen, työn ja toimeentulon.
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Ympäristö
Kyrönmaan vetovoimatekijä on Kyrönjoen maaseutumainen viljelty kulttuuriympäristö ja
Kyrönjoki. Tästä huolehditaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
Kyrönmaan asukkaiden aktivointia jatketaan edellisen kauden kokemusten pohjalta. Kaikista
tärkein aktivointimenetelmä on henkilökohtainen palvelu niin hankeneuvonnassa kuin
muissakin asiakaskontakteissa. Tärkeässä asemassa on hyvin laadittu tiedotussuunnitelma ja
ammattimainen tiedottaja, joka vastaa esimerkiksi yhteydenpidosta paikallislehtiin.
Tiedotussuunnitelmassa suunnataan erityistoimenpiteitä yritystuesta tiedottamiseen.
Tavallisten kyrönmaalaisten tietoutta pyritään lisäämään myös erilaisten tapahtumien ja
yhteisten opintoretkien muodossa. Kansainvälistyminen pyritään hoitamaan tehokkaasti
yhteistyössä muiden toimintaryhmien, varsinkin Studiefrämjandet i Österbottenin kanssa.
Yhdistys on linjannut useita erilaisia kriteereitä, joilla hyvä hanke voidaan määritellä. Hyvillä
hankkeilla edistetään alueen elinkelpoisuutta kehittämällä uusia tuotteita, palveluita,
toimintatapoja tai yhteistyömuotoja. Tukemissamme hankkeissa korostuu bottom–up periaate,
paikallinen omaehtoisuus ja innovatiivisuus.
Maa- ja metsätalousministeriön 21.8.2007 myöntämä indikatiivinen rahoituskehys:
EU
Valtio
Kyrönmaan kunnat
Julkinen yhteensä

1.430.400
1.112.500
635.700
3.178.600

Yksityinen

n.1.721.400

Yhteensä

n.4.900.000

Toimintalinja 1, maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen:
Toimintalinja 2, maan käyttö:
Toimintalinja 3, maaseudun elinkeinorakenteen monipuolistaminen
ja maaseutualueiden elämänlaatu:
Toimintalinja 4, LEADER-tyyppinen toiminta:

11%
2%
69%
18%

Tuloksien arvioimiseksi ohjelmakauden aikana kootaan jatkuvasti tietoa hankkeiden
onnistumisesta, vaikutuksista ja tuloksista. Tärkein tietolähde on hankkeiden toteuttajien
maksatushakemusten yhteydessä laatimat raportit ja erityisesti yleisissä kehittämishankkeissa
laajemmat loppuraportit. Ohjelman keskeisiä määrällisiä arviointikriteerejä ovat mm. uudet
yritykset, uudet työpaikat, uudet tuotteet ja palvelut.
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1. YHYRES KYRÖNMAALLA
1.1. Kyrönmaan aluekuvaus
Kyrönmaan kunnat ovat Isokyrö, Laihia ja Vähäkyrö. Seutukunnan maapinta-ala on 1037
neliökilometriä ja vesipinta-ala 7 neliökilometriä. Kyrönmaan asukasluku on hieman yli 17 000.
Asukasluku oli pitkään laskussa, mutta on viime vuosina osoittanut pientä kasvua. Kyrönmaa
sijaitsee Vaasan ja Seinäjoen välimaastossa. Lähimmillään Vaasa on 25 kilometrin ja Seinäjoki 40
kilometrin etäisyydellä. Kyrönmaan liikenteellinen sijainti on hyvä, sillä alueen läpi kulkee VaasaSeinäjoki rautatie. Valtatie 3 kulkee Laihian ja valtatie 16 kaikkien kolmen kunnan läpi.
Lentokentälle on lyhimmillään matkaa 15 kilometriä ja satamaan 25 kilometriä.

Kuva 1: Kyrönmaa kartalla.
Kyrönmaan halki virtaa Kyrönjoki. Jo historiallisina aikoina asutus ryhmittyi nauhamaisesti
Kyrönjoen varteen. Jokivarsiasutus on edelleen Kyrönmaan tärkeä tunnuspiirre. Toinen maiseman
elementti on laajojen peltoaukeiden hallitsema lakeus. Elinvoimainen maaseutu on osa
kyrönmaalaista asutusta ja kulttuuria. Vahva kyläidentiteetti ja jokimaisemassa lainehtivat
viljalaihot kuuluvat olennaisena osana Kyrönmaahan.
Kyrönmaan alkutuotannon työpaikat vähenivät Tilastokeskuksen maaseutuindikaattoripalvelusta
poimittujen tilastojen mukaan vuodesta 1988 vuoteen 2002 noin 860:llä. Toisaalta keskimääräinen
tilakoko kasvoi ja tuotanto tehostui. Alkutuotannon osuus kaikista työpaikoista väheni kymmenellä
prosenttiyksiköllä eli 28:sta 18:aan prosenttiin. Koko maassa alkutuotannon työpaikkojen osuus
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kaikista työpaikoista oli vuonna 2002 noin 4,5 prosenttia. Alueellisessa työnjaossa Kyrönmaa
erottuu siis edelleen erittäin alkutuotantovaltaisena alueena.
Kyrönmaan on perinteistä pienyrittäjyysseutua. Vähänkyrön pläkkyriteollisuudella on pitkä historia.
Aikoinaan Kyrönmaalla oli myös merkittävä tulitikkuteollisuuden keskittymä. Nykyään
Kyrönmaalla on noin 900 yritystä, joista valtaosa työllistää alle viisi henkilöä. Yli sadan henkilön
yrityksiä on ainoastaan yksi. Tärkeimmät teollisuuden toimialat ovat metalli-, puu-, elintarvike- ja
muoviteollisuus. Yhteensä teollisuuden työpaikkoja on Kyrönmaalla noin 1 100, mikä on vajaa
neljännes kaikista työpaikoista. Vuoden 1997 jälkeen teollisuuden työpaikkojen lukumäärä on
pysynyt lähes muuttumattomana.
Julkisten palvelujen työpaikat ovat Kyrönmaalla lisääntyneet vuodesta 1988 vuoteen 2002 noin
150:llä. Niiden työpaikkaosuus on noussut 21:stä 30 prosenttiin. Yksityisten palvelujen työpaikat
ovat samaan aikaan vähentyneet noin 190:llä. Väheneminen on kuitenkin ollut niin vaimeaa, että
yksityisten palvelujen työpaikkaosuus on noussut 22 prosentista 25 prosenttiin. Merkille pantavaa
on myös se, että vuoden 1996 jälkeen yksityisten palvelujen työpaikat ovat lisääntyneet noin
200:lla. Uusimmat tilastot ovat vuodelta 2002, joten aivan viimeaikaista kehitystä ei ole tiedossa.
Kaiken kaikkiaan Kyrönmaan työpaikkaomavaraisuus ei ole kovin korkea.
Kyrönmaa on elinvoimainen maaseutualue. Elinvoima tarkoittaa elinkeinojen moninaisuutta, yli 17
000 asukasta sekä monipuolista yhdyskuntarakennetta. Työttömyys on verrattain alhaista, vain 8
prosenttia vuonna 2005. Kyrönmaan seutukunta on yhtenäinen ja sopivan kokoinen alue toteuttaa
yhtenäistä kehittämisohjelmaan. Kyrönmaalla on runsaasti yhdistys- ja järjestötoimintaa sekä halua
kehittyä.
1.2. YHYRES –kehittämisyhdistys ry Kyrönmaan kehittäjänä
” Maharotoonta ei ookkaa.
Ja kun panoo kaikkensa pelihin, laatu on sen mukaanen.”
Toimintaryhmätyö käynnistyi Kyrönmaan alueella kesällä 1999, kun YHYRES -kehittämisyhdistys
ry perustettiin. Välittömästi saatiin käyntiin ohjelmatyö, jonka tuotosta ”Leipää ja voita
reaaliverkossa – Kyrönmaan kehittämisohjelma 2000-2006” päästiin toteuttamaan ALMArahoitteisena keväästä 2001 alkaen. Rahoituskehykseksi Pohjanmaan TE-keskuksen ja alueen
kuntien kanssa sovittiin 3,7 miljoonaa euroa käytettäväksi kehittämishankkeisiin. Summa sisälsi
yksityisrahan. Alkuvaikeuksien jälkeen paikallinen toimintaryhmä on ottanut paikkansa
seutukunnan merkittävänä kehittäjänä.
YHYRES –kehittämisyhdistys ry:n jäsenmäärä on kasvanut 140:een, joista henkilöjäseniä 120,
yhteisöjäseniä 19 ja kannatusjäseniä 1 (26.9.2006). Jäsenyys ja yhdistyksen toiminta on avointa
kaikille kyrönmaalaisille. YHYRES –kehittämisyhdistys ry:ssä käyttää toimeenpanovaltaa
vuosikokouksen valitsema hallitus, joka koostuu kahdestatoista jäsenestä ja heidän
henkilökohtaisista varamiehistään. Vuosikokous valitsee myös hallituksen puheenjohtajan. Hallitus
kootaan kolmikantapohjalta: neljä kuntien, neljä yhteisöjen (yritykset, yhdistykset) ja neljä
yksittäisten asukkaiden edustajaa. Varajäsen edustaa samaa viiteryhmää kuin varsinainen jäsen.
YHYRES –kehittämisyhdistys ry:n hallituksen jäsenet ovat periaatteessa erovuorossa vuosittain.
Käytännöksi on luonnostaan muodostunut, että noin 25-40% hallituksen jäsenistä on vaihtunut joka
vuosi. Tämä on taannut sen, että hallituksessa säilyy tarvittava osaaminen, mutta myös uusia
innokkaita kehittäjiä on saatu mukaan. Yhdistyksemme mielestä tämä on erittäin hyvin toimiva
malli. Uusien kehittäjien saaminen hallituksen jäseneksi on helpompaa, kun ei tarvitse heti sitoutua
useammaksi vuodeksi. Jos tämä hyvin toimivaksi osoittautunut käytäntö on vastoin Leader5

toiminnan periaatteita, on yhdistyksemme valmis lisäämään yhdistyksen sääntöihin rajoitukset
toimikausien pituuteen ja määrään.
Toimintaryhmän alue on kulttuuritaustansa vuoksi luontainen: Kyrönmaan kolme kuntaa, Isokyrö,
Laihia ja Vähäkyrö ovat ainoat täysin suomenkieliset maaseutupitäjät muuten ruotsinkielisessä
Pohjanmaan maakunnassa. Muut merkittävämmät suomenkieliset alueet sijaitsevat Kokkolan ja
Kristiinankaupungin seudulla, siis mahdollisimman kaukana Kyrönmaalta, joten luontaisia
yhteyksiä näiden alueiden asukkaiden välillä ei ole. Tämän vuoksi yhden suomenkielisen
toimintaryhmän luominen, ikään kuin ylhäältä päin Pohjanmaan maakuntaan ei olisi Leadertoimintatavan perusperiaatteiden mukaista, asukkaiden omasta tahdosta lähtevää toimintaa. Vaikka
Kyrönmaa on sekä pinta-alaltaan että asukasluvultaan pieni, on se homogeenisyytensä ja vahvan
maatalousalueen leimansa ansiosta erinomainen alue testata uusia innovatiivisia kehittämistapoja,
kuten on menetelty esimerkiksi maaseudun uudessa sopimuksellisuudessa. Maakunta- ja TEkeskusten raja haittaa yhteistyötä suomenkielisen Etelä-Pohjanmaan alueen kanssa.
Pohjanmaan toinen toimintaryhmä on Studiefrämjandet i Österbotten r.f., joka toimii ruotsinkielisen
enemmistön asuttamalla rannikkoseudulla. Kehittämisohjelmissaan Studiefrämjandet i Österbotten
r.f. ja Yhyres -kehittämisyhdistys ry ovat määritelleet toimialueekseen nykyiset vakiintuneet
toimialueensa. Vaikka Kyrönmaa on toiminta-alueena pieni, on kuitenkin alueen omaleimaisuuden
vuoksi perusteltua, että sillä on oma toimintaryhmä, onhan Kyrönmaa ainoa suomenkielisen
vähemmistön kokonaan asuttama seutukunta pääosin ruotsinkielisessä Pohjanmaan maakunnassa.
Ohjelmakaudella 2000-2006 ryhmien välinen yhteistyö on lähtenyt hyvin käyntiin, mm. molemmat
osallistuivat
koko
vanhan
Vaasan
läänin
alueen
toimintaryhmien
yhteiseen
kansainvälistymishankkeeseen. Lisäksi toiminnanjohtajatasolla kokemusten vaihto on ollut
viikottaista. Vaikka kaksikielisyys aiheuttaa käytännön hankaluuksia, ei se ole ollut este yhteistyölle
Pohjanmaan toimintaryhmien välillä. Hallintokulujen säästämiseksi yhteistyötä tiivistetään
voimakkaasti kaudella 2007-2013. Yhteistyön sisällöstä on laadittu ohjelman liitteenä 2 oleva
sopimus, jossa sovitaan mm. yhteisestä kansainvälistymis- ja/tai tiedottamishankkeesta sekä
sähköisen hakemustenkäsittelyn edistämisestä.
YHYRES –kehittämisyhdistys ry:ssä pärjätään niin hallinnollisissa kuin taloudellisissakin asioissa
pitkälti omalla osaamisella. Toiminnanjohtaja on koulutukseltaan yo-merkonomi julkishallinnon
puolelta ja agrologi. Hän on myös toiminut yritysneuvojana kuusi vuotta sekä yrittäjänä ja
maanviljelijänä. Hankeneuvoja on hallintotieteiden maisteri ja kauppatieteiden ylioppilas. Hänellä
on myös yrittäjätausta sekä usean vuoden kokemus aktiivisesta yhdistystoiminnasta. Molemmilla on
kolmen vuoden kokemus YHYRES -kehittämisyhdistys ry:n palveluksessa. Kirjanpitopalvelut
yhdistys ostaa ulkopuoliselta. Yritystukien käsittelyssä tarvittavasta asiantuntemuksen vaihdosta on
sovittu TE-keskuksen, Vaasan Seudun Kehitys Oy:n, Isonkyrön ja Laihian elinkeinotoimien kanssa.
Rakentamiseen liittyvää asiantuntemusta ostetaan tarpeen vaatiessa ulkopuolisilta palvelun
tarjoajilta.
Yritystukien tulon myötä ja yhä tarkentuvan hankkeiden viranomaiskäsittelyn takia hankeneuvojan
työt lisääntyvät selvästi, joten on välttämätöntä, että hankeneuvoja tekee työtään kokopäiväisesti
nykyisen 60%:n sijaan. Tiedottaminen on osoittautunut kuluvalla ohjelmakaudella erittäin tärkeäksi
toimintaryhmätyön haaraksi. YHYRES -kehittämisyhdistys ry tarvitsee tulevaisuudessa
toimintaryhmien toimintaa ymmärtävän puolipäiväisen tiedottajan. Monet palvelut voidaan ostaa
ulkopuolisilta, mutta tiedottamisessa se on hankalaa asioiden reaaliaikaisuuden takia.
Pienenä toimintaryhmänä YHYRES –kehittämisyhdistys ry on pyrkinyt luomaan ja yhä
laajentamaan toimivaa yhteistyöverkkoa. Yhteistyö toimii alueen sisällä sidosryhmien – kuntien,
erityisesti niiden elinkeinotoimien, TE-keskuksen, kyläaktiivien, yhdistysten ja etujärjestöjen sekä
hanketoimijoiden kanssa. TE-keskuksen kanssa on laadittu kirjallinen yhteistyösopimus, jossa
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mukana ovat kaikki Pohjanmaan TE-keskuksen alueella toimivat toimintaryhmät sekä TEkeskuksen maaseutu- ja yritysosasto (liite3).
Maakuntatasolla merkittävintä on olla mukana laajaa maaseutupolitiikkaa toteuttavassa Pohjanmaan
yhteistyöryhmän maaseutujaostossa ja sen sihteeristössä. Tässä YHYRES –kehittämisyhdistys on
mukana koko maakunnan kehittämistoiminnassa ja saa omat linjauksensa esiin maakuntatasolla.
Näin ohjelmien yhteensovittaminen tulee huomioitua luonnostaan. Erityistä ohjelmien
yhteensovittamista on tehty Studiefrämjandet i Österbotten r.f:n kanssa. Merkittäviä maakunnallisia
yhteistyökumppaneita ovat myös Vaasan yliopisto, erityisesti Levón-instituutti ja Pohjanmaan liitto.
Kyrönmaan seutukunnalla ei toimi erillistä yrityspalvelupistettä. Vaasan Seudun Kehitys Oy
(VASEK) ja Isonkyrön ja Laihian elinkeinoasiamiehet hoitavat yhdessä yrityspalveluita.
Neuvotteluissa YHYRES –kehittämisyhdistyksen, VASEK:in ja kuntien elinkeinotoimien kesken
sovittiin yhteistyöstä. ja työnjaosta (liite 4).
Yhteistyötä tehdään tiiviisti myös vanhan Vaasan läänin seitsemän toimintaryhmän kesken. Näissä
merkeissä saatiin käyntiin myös kansainvälinen yhteistyö Saksan Schleswig-Holsteinin alueen
kuuden toimintaryhmän kanssa. Kansainvälisen yhteistyön tavoitteena on luoda suoria kontakteja
EU-kansalaisten, erityisesti nuorten välille, saada hyviä hankeideoita ja edistää yritysten välisiä
kauppasuhteita. Kansainvälistä verkostoitumista jatketaan etsimällä sopivia kumppaneita niin
vanhoista kuin uusistakin EU-maista.
Kehittämisyhdistys voi toimia hankehallinnoijana esimerkiksi Leonardo Da Vinci, kulttuurirahasto
tai muiden rahoittajien mahdollistamissa hankkeissa. Erityisen mielenkiinnon kohteena on ESRvälittäjäorganisaatiotoiminta, koska YHYRES –kehittämisyhdistys on joka tapauksessa
suuntautumassa välittäjäorganisaatioksi maaseudun palvelusopimustoiminnassa.
1.3. Kehittämisohjelman valmistelu
Elokuussa 2004 aloitti Yhyres Kehittämisyhdistyksen hallinnoima Lisäpotkua Kyrönmaalle –hanke,
jossa pyrittiin muun muassa nostamaan toimintaryhmän imagoa, löytämään uusia sidosryhmiä ja
käymään tehostetusti keskustelua eri tahojen kanssa Kyrönmaan kehittämisestä ja tarpeista.
Alkusyksystä 2004 hankkeen tiimoilta annettiin kuntien hallitusten jäsenille tiedotusvalmennusta,
jonka puitteissa käytiin myös vapaata keskustelua niistä asioista, jotka kaipaavat Kyrönmaalla
kehittämistä jatkossa. Lisäpotkua Kyrönmaalle –hanke käynnisteli myös naisverkostoa, jossa
naisten näkemyksiä Kyrönmaan tulevaisuudesta kartoitettiin useissa eri tilaisuuksissa.
E.V.V.K. –hanke Kyrönmaan nuorille on kartoittanut koko hankeajan nuorten näkemyksiä ja tapoja
tehdä konkreettista nuorisotyötä seuraavalla ohjelmakaudella. Kylien kehittämishankkeessa yhtenä
tavoitteena on tuoda kylien kehittämistarpeet mukaan seuraavaan kehittämisohjelmaan. Keväällä
2006 toteutettiin kehittämisyhdistyksen toimeksiannosta kaksi arviointitutkimusta toimintaryhmän
toiminnasta menneellä kaudella. Toisessa tutkimuksessa kohteena olivat kyläyhdistykset ja
nuorisoseurat. Tämän tutkimuksen mukaan neuvontapalvelumme ovat osoittautuneet hyvin
toimiviksi. Kartoitimme samalla kylien kehittämistarpeita ensi kaudelle ja haimme kehittämisen
kohteita työskentelyssämme. Toisella arviointitutkimuksella kyselimme yhdistyksen jäseniltä.
asiakaspalvelumme onnistumista ja sen kehittämistarpeita. Samalla tutkimme yhdistyksen
tiedottamisen tehokkuutta ja saavuttavuutta. Tutkimustuloksia on hyödynnetty kehittämisohjelman
laadinnassa.
Kehittämisyhdistyksen väki on jatkuvassa vuorovaikutuksessa eri tahojen kanssa ja keskustelua
ihmisten kanssa ruohonjuuritason kehittämistarpeista käydään päivittäin. Kehittämisyhdistyksellä
on hyvin toimivat kotisivut. Olemme järjestäneet tapahtumia ja olleet mukana erilaisissa
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aktivointitilaisuuksissa keskustelemassa paikallisten asukkaiden kanssa. Kehittämisyhdistyksen
hallituksen jäsenet edustavat eri tahoja ja toimivat viestin viejinä niin kehittämisyhdistyksestä
edustamiinsa tahoihin kuin päinvastoinkin.
Tämän ohjelman yhteensovittamisessa Pohjanmaan TE-keskuksen alueelliseen maaseudun
kehittämisohjelmaan auttoi toiminnanjohtajan osallistuminen ko. ohjelman laatimiseen Pohjanmaan
yhteistyöryhmän maaseutujaoston ja sen sihteeristön jäsenenä. Lisäksi toiminnanjohtaja toimi
asumistyöryhmän puheenjohtajana. Kyrönmaan kehittämisohjelma on rakennettu alueellinen
kehittämisohjelma huomioiden. Myös maakuntaohjelma 2007-2010 on ollut jaoston laadittavana.
Kesällä 2005 jokaisen kunnan kesämarkkinoilla oli paikallisilla asukkailla mahdollisuus kertoa
henkilökohtaisesti tai kyselylomakkeen kautta, mitä heidän mielestään Kyrönmaalla tulisi kehittää
tulevaisuudessa. Vastauksia saimme yhteensä yli 400 kappaletta. Lisäksi 33 kyrönmaalaista naista
vastasi kehittämistarpeita ja Kyrönmaan visiota koskevaan kyselyyn naisverkoston matkalla.
Vastaukset on huomioitu ohjelmaa laadittaessa.
Keväällä 2005 perustettiin varsinainen tulevaisuustyöryhmä, johon koottiin kattavasti edustajia eri
tahoilta sekä asiantuntijajäseniä. Tulevaisuustyöryhmässä mietittiin erityisesti alueen visiota ja
strategioita sen saavuttamiseksi hyödyntäen edellisen ohjelmakauden kokemuksia ja useilla eri
foorumeilla saatuja asukkaiden kommentteja. Näin saatiin kehittämisen painopistealueet.
Tulevaisuustyöryhmä vastasi myös SWOT -analyysin tekemisestä. Tulevaisuustyöryhmän
alajaostoina toimivat yhteisöllinen työryhmä, elinkeino- ja ympäristötyöryhmä sekä maa- ja
metsätaloustyöryhmä. Alajaostoihin kutsuttiin osallistumaan tavallisia kyrönmaalaisia, nuoria,
kyläläisiä, naisia ja eri alojen asiantuntijoita. Alajaostot tekivät esityksen omasta toimialastaan
varsinaiselle työryhmälle.
Hallitus käsitteli ohjelmaluonnosta tarkemmin marraskuun puolivälissä ja antoi tarkemmat
kommenttinsa ja parannusehdotuksensa. Tämän jälkeen kunnat, kylät, TE-keskus, yrittäjät,
tuottajayhdistykset, Vaasan Seudun Kehitys Oy, Pohjanmaan Liitto, Levón-instituutti sekä muut
kumppanit saivat tilaisuuden tutustua ohjelmaan ja antaa siitä lausuntonsa.

Kuva 2: Yhyres on voimaa. Keräsimme mielipiteitä Kyrönmaan kehittämisestä kesämarkkinoilta.
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1.4. Kestävä kehitys Kyrönmaan kehittämisessä
Kestävälle kehitykselle ei ole yksiselitteistä määritelmää. Kestävä kehitys on määritelty
kehitykseksi, joka tyydyttää nykyhetken ihmisten tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta
mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. Maapallo on meillä siis vain lainassa tulevilta
sukupolvilta.
Suomen kestävän kehityksen toimikunta määritteli 1995 kestävän kehityksen maailmanlaajuisesti,
kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaksi yhteiskunnalliseksi muutokseksi, jonka
päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Kestävä
kehitys ei siis ole pelkästään ympäristönsuojelua, vaan se pitää sisällään kolme toiminnallista
näkökulmaa: ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen näkökulman. Usein kestävään kehitykseen on
liitetty myös neljäntenä ulottuvuutena kulttuurinen kestävä kehitys.
Ekologinen kestävä kehitys tarkoittaa luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja ihmisten
taloudellisen ja aineellisen toiminnan sopeuttamista luonnonvaroihin ja luonnon sietokykyyn.
Kyrönmaalla ekologinen kestävä kehitys tarkoittaa luonnon arvostamista, kuten avarien
peltomaisemien ja Kyrönjoen huomioonottamista kehittämistoimenpiteissä.
Taloudellinen kestävä kehitys perustuu tasaiseen kasvuun, joka ei perustu pitkällä aikavälillä
varantojen hävittämiseen tai velkaantumiseen. Taloudellinen kestävyys on edellytys sosiaaliselle ja
ekologiselle kestävyydelle. Kyrönmaalla taloudellinen kestävä kehitys tarkoittaa paikallistalouden
tukemista. Tähän liittyy sopimuksellisuuden idea. Uutena paikallistaloutta vahvistavana
mahdollisuutena ensi ohjelmakaudella LEADERin kautta tuleva mikroyritysten tukeminen.
Sosiaalisessa ja kulttuurisessa kestävässä kehityksessä on taattava hyvinvoinnin edellytysten
siirtyminen sukupolvelta toiselle. Kyrönmaalla sosiaalinen pääoma on hyvinvoinnin avain ja
samalla silta sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävään kehitykseen. Sosiaalinen kestävä kehitys on
yhteisötalouden lisäämistä siten että pienten kylien sosiaalipalveluiden tuottamista kannustettaisiin
yhteisötalouden (kolmas sektori, osuuskuntatoiminta) keinoin.
Kulttuurinen kestävä kehitys tarkoittaa kylätasolla kyläyhdistystoiminnan vahvistamista siten että
vanhat ja uudet asukkaat yhteistuumin kehittävät omaa kyläyhteisöään. Lisäksi se on kesäteattereita,
lavatansseja, kotiseutumuseoita, kesätapahtumia, musiikkia, taidetta, urheilua – uusia ja vanhoja
perinteitä sekoittaen. Jokainen meistä voi tehdä oman osansa kestävän kehityksen toteutumisen
eteen. Muutos parempaan lähtee pienistä teoista, jokapäiväisistä valinnoista ja arkipäivän rutiinien
muuttamisesta. Jätteiden lajittelu, kierrätys, energian säästö ja turhan kuluttamisen välttäminen
auttavat meitä siirtymään kestävämpään suuntaan. Toimi paikallisesti, ajattele maailmanlaajuisesti!

Kuva 3: Kestävää kehitystä Tervajoella?
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2. VISIOTA VAHVUUKSISTA
2.1. SWOT –analyysi Kyrönmaasta
VAHVUUDET

HEIKKOUDET

luonto
viljelymaisema
sijainti
lyhyet välimatkat
meren läheisyys
maaseutumainen, elinvoimainen
yrittäjyys
pohjalaisuus
ahkeruus
rehtiys
työllisyystilanne hyvä
Kyrönjoki
autokaupat
jalostava teollisuus lähellä
korkeakoulutusta ja tutkimusta lähellä
edullinen asuminen
toimintaryhmätyö
kulttuuriperinne: nuukuus, historia

osaajien poismuutto
oppilaitosten puute
maatalous jäänyt jälkeen ympäristökunnista
(vähän suuria kotieläinyksikköjä)
ammattitaitoisen työvoiman saanti
melko vähän teollisuutta
maakuntaraja/kieliraja
negatiivinen itsellisyys
konservatiivisuus, muutosvastarinta
vähäinen tarjonta asunnoista

MAHDOLLISUUDET

UHAT

yhteistyön lisääminen, verkostoituminen
maaseutu-kaupunki –vuorovaikutus
kuntien yhteistyön lisääminen
kylien kasvava palvelujen tarve
- maisemanhoito
- hoivapalvelut
- kiinteistöjen huolto
Kyrönjoki
kumppanuus: julkinen, yksityinen, kolmas
sektori
yrittäjyys
yliopisto lähellä
paikallinen kulttuuri
hyvät tietoliikenneyhteydet
maaseutumatkailu
energiaomavaraisuus

väki vähenee
väki vanhenee
maatalouden tulevaisuus
kuntatalouden heikkeneminen
nuorten asenne omaan kotiseutuun
- kuntien nuorisotoimet
EU:n maaseudun kehittämistoimet
- hanketyön byrokraattisuus
julkisen liikenteen heikkeneminen
pientiestön rapautuminen

Vahvuudet ja mahdollisuudet
Vahvana maatalous- ja erityisesti peltoviljelyalueena Kyrönmaalla on loistavat mahdollisuudet
tuottaa perinteisesti elintarvikkeiden raaka-aineita, mutta myös erilaisia pellolta saatavia bioenergia
raaka-aineita. Metsistä saadaan raaka-ainetta niin vilkkaalle rakennusteollisuudelle kuin energian
tuotantoonkin. Perinteinen viljelymaisema on asuinalueena viihtyisä avarille lakeuksille tottuneelle
pohjalaiselle. Hoidettuna se on myös oiva matkailuvaltti.
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Kyrönmaan sijainti lähellä kahta kaupunkia luo edellytykset tarjonnan suhteen monipuoliselle,
kuitenkin turvalliselle asumiselle. Työssäkäynti sekä opiskelu muualla kuin omalla asuinalueella on
helppoa, koska välimatkat ovat kohtalaisen lyhyitä. Tonttien hinnat ovat verrattain edulliset ja
tonttien koko on suurempi kuin kaupungeissa. Harrastusmahdollisuudet Kyrönmaalla ovat melko
monipuoliset ja kulttuurielämä vilkasta. Erityisesti Laihialla vähittäiskaupan palveluita on hyvin
saatavissa. Hoivapalveluiden kehittäminen tarjoaa mahdollisuuksia työllistymiselle ja asumiselle.
Logistiset yhteydet koko Suomeen ja Ruotsiinkin ovat hyvät. Juna kulkee ja lentokenttä ovat
lähellä.
Työllisyystilanne Kyrönmaalla on hyvä. Yrittämiselle on pitkät perinteet ja se on luontaista
toimintaa kyrönmaalaisille. Alueen erityispiirre on Tervajoen kylään keskittynyt autokauppa, jonka
ympärille on syntynyt kokonainen autoklusteri varaosaliikkeineen ja korjaamoineen. Tämän
ansiosta Tervajoelle tulee asiakasvirtaa, jota voi hyödyntää autokaupan volyymin lisäämisessä sekä
matkailun kehittämisessä. Vaasan isot tehtaat tarjoavat paitsi työtä, myös alihankintatehtäviä. Hyvät
tietoliikenneyhteydet sallivat yrittämisen ja etätyön tekemisen kotoa käsin. Mahdollisuuksia tarjoaa
yhteistyön ja verkostoitumisen kehittäminen niin alueen sisällä kuin ulospäinkin. Tässä työssä
paikallinen toimintaryhmä on omimmillaan.
Heikkoudet ja uhat
Kyrönmaan alueella ei ole lukioiden lisäksi muita peruskoulun jälkeisiä oppilaitoksia, joten nuoret
lähtevät opiskelemaan alueen ulkopuolelle. Tällöin haasteeksi nousee näiden alansa osaajien
saaminen takaisin seutukunnalle opiskelujen jälkeen. Elinkeinoelämän kehittyminen, erityisesti
teollisuuden kasvu, voi vaarantua ammattitaitoisen työvoiman puutteen takia. Mikäli nuoria
muuttajia ei saada houkuteltua alueelle, on seurauksena väen väheneminen ja vanheneminen. Tämä
taas lisää palvelujen tarvetta ja sen myötä kuntatalouden heikkenemistä. Kuntien huono
taloudellinen tilanne vaikuttaa infrastruktuuriin kuten pientiestön rapautumiseen.
Maatalouden rakennemuutos on Kyrönmaalla johtanut voimakkaaseen kotieläintilojen
vähenemiseen. Samalla maanviljely on tullut yhä enemmän sivutyöksi, ja usein pääelanto tuleekin
muusta yritystoiminnasta tai tilan ulkopuolella työskentelystä. Tämä kehitys vaarantaa paitsi
maataloudesta saatavia tuloja myös perinteisen viljelymaiseman säilymisen.
Pohjalaisen luonteen laadun negatiiviset puolet näkyvät alueella muutosvastarintana, kateutena ja
yhteisöjen sulkeutuneisuutena. Kyläyhteisöön ei muuttajan ole aina helppo päästä sisälle. Tämä
asenne voi heijastua myös nuorten haluttomuutena palata kotiseudulleen. Ylenpalttinen itsellisyys
vaikeuttaa verkostojen luomista ja yhteistyön lisääntymistä. Konkreettisesti tämä näkyy hajaasutusalueiden tonttien saatavuudessa ja tyhjillään olevien pohjalaistalojen suuressa määrässä.
Kyrönmaa sijoittuu Pohjanmaan maakunnassa Etelä-Pohjanmaan rajalle. Kulttuurillisesti ja
historiallisesti siteet Etelä-Pohjanmaalle ovat yhä vahvat. Käytännössä maakunta- ja TE-keskusten
raja on kuitenkin vaikeuttanut merkittävästi varsinkin virallisen yhteistyön sujumista. Maakuntien
välinen kilpailu heijastuu negatiivisesti Kyrönmaalle. Vaikka kaksikielisyys on rikkaus, kielellisen
vähemmistön asuttamana alueena Kyrönmaalla koetaan alueen usein jäävän lapsipuolen asemaan
maakuntaa kehitettäessä. Esimerkiksi Vaasan radan sähköistäminen parantaa Vaasan yhteyksiä
muuhun Suomeen, mutta saattaa lopettaa junaliikenteen Kyrönmaan asemilta. Jos Kyrönmaalla ei
ole omaa toiminataryhmää toteuttamassa alueen tarpeista syntynyttä kehittämisohjelmaa omalla
rahoituskehyksellä, ei ole sanottu, että alueen tarpeet tulevat huomioitua.
SWOT-analyysin perusteella on luotu visio ja strategia Kyrönmaan kehittämiseksi 2007-2013.
Strategia perustuu vahvuuksien hyväksikäyttämiseen mahdollisuuksien hyödyntämisessä.
Heikkouksia pyritään karsimaan ja uhkiin varautumaan kehittämisohjelman.
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2.2. Visio 2013
”Kyllä Kyrönmaalla on mukavaa.”
Vuonna 2013 Kyrönmaa on yhä runsaan 17 000 asukkaan juurensa tunteva, viihtyisä seutukunta.
Ikäjakauma on pysynyt terveenä, nuorilla on kotiseudustaan ja sen työllistämismahdollisuuksista
myönteinen käsitys, joten tänne palataan, kun ammatti on hankittu ja maailmaa nähty.
Laajakaistaiset tietoliikenneyhteydet varmistavat ajan tasalla pysymisen muuttuvassa maailmassa ja
tarjoavat mahdollisuuksia joustotyöhön ja yrittäjyyteen kotoa käsin.
Kylät ovat elinvoimaisia, asukkaiden yhteisellä tahdolla on palvelusopimuksin varmistettu paitsi
vanhusten mahdollisuus asua kotonaan myös lasten ja kotien hoito. Myös kuntakeskukset ovat
organisoituneet asukasyhdistyksiksi. Kylät ovat ulkonaisesti viihtyisiä, kiitos sopimuksellisen
kyläympäristön hoidon, jonka avulla perinteinen viljelymaisema on pystytty säilyttämään. Alueen
läpi virtaava Kyrönjoki on virkistyskäytön ja matkailun sydän. Sisäisesti viihtyisäksi kylät tekee
turvallinen yhteisöllisyys, joka ilmenee vilkkaana kyläyhdistystoimintana ja yhteisinä hankkeina.
Kylien taloudellinen toiminta erityisesti palvelujen järjestäjänä on yleistä, samoin yleensäkin
yhdistysten, osuuskuntien ja uusien pienyritysten.
Kyrönmaa on yleisesti tunnettu juuriaan ylpeänä kantavana ja siitä voimansa ammentavana
kulttuurialueena. Tämä näkyy aivan käytännössä vilkkaana käsityöläistoimintana. Kulttuuri on
ymmärretty viihtyisyyttä lisääväksi tekijäksi, joten koko seutukunnan kattava, yhteinen
kulttuuritoiminta järjestää erilaisia tapahtumia niin asukkaiden kuin matkailijoidenkin iloksi. Tässä
hyödynnetään myös lähikaupunkien laajaa kulttuuritarjontaa hyvässä yhteisymmärryksessä.
Maaseudun yritystoiminta on vilkasta, erityisesti nuorisossakin säilynyt yrittäjähenki on alueen
ylpeyden aihe. Hoivapalveluja, ympäristönhoitoa ja erilaisia alihankintatöitä tarjoavat yritykset ovat
lisääntyneet. Työpaikkaomavaraisuus on kasvussa, vaikka lähinnä Vaasaa sijaitsevista kylistä
käydään töissä maakuntakeskuksessa. Tervajoen autokauppojen myynti on vilkastunut lisääntyneen
oheispalvelutarjonnan ansiosta ja Laihian vähittäiskauppakeskittymä tarjoaa monipuolisia
päivittäisiä palveluja.
Maatalous on keskittynyt toisaalta suuriin yksiköihin, toisaalta erikoistuneisiin pienempiin tiloihin.
Kuluttajat ovat oppineet arvostamaan eettisesti ja ympäristöystävällisesti tuotettua lähiruokaa, joten
Kyrönmaan maatilojen tuotteita on jatkuvasti saatavissa alueen ja lähikaupunkien kaupoista. Osa
maatiloista on aloittanut maatalouden ulkopuolisen yritystoiminnan, josta on vähitellen kehittynyt
tilan pääelinkeino. Uudistuvan energian tuotanto tarjoaa tuloja useille tiloille.
YHYRES –kehittämisyhdistys ry on tunnustettu alueen kehittäjä. Päätoimiala on Kyrönmaan
kehittäminen erilaisia alueen asukkaiden tarpeista lähteviä hankkeita rahoittamalla. Sen lisäksi
yhdistys toimii välittäjäorganisaationa maaseudun palvelusopimusten laadinnassa. Laajan
kansallisen ja kansainvälisen toimintaryhmäyhteistyöverkoston osana niin Kyrönmaan asukkaat
kuin yrityksetkin pääsevät suoriin kontakteihin ympäri Eurooppaa.
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2.3. Kyrönmaan strategia
Kyrönmaan kehittämisen tavoitteena on juurensa tunteva, yhteisöllinen, viihtyisä, turvallinen,
palveleva, kehitysmyönteinen, ennakkoluuloton, yhteistyöhakuinen, tunnettu ja kiinnostava
seutukunta. Siellä on hyvät yhteydet, toimeentulomahdollisuudet ja harrastusmahdollisuudet.
Yhteistyö on voimaa niin Kyrönmaan sisällä, alueiden välillä kuin kansainvälisestikin. Alueen
yrittäjyys on vahvaa. Alueella on omaksuttu kestävä kehitys ja ympäristöstä huolehditaan.
Kyrönmaan kehittämisen neljä painopistealuetta ovat sopimuksellisuus, yhteisöllisyys, yrittäjyys, ja
ympäristö.

Sopimuksellisuus
Kyrönmaalla on vuosina 2004-06 sovellettu käytäntöön maaseutusopimusta ”Palvelusopimus
maaseudun
uuden
työllisyyden
mahdollisuutena”
–hankkeessa.
Kuntien
palveluntuottamismahdollisuudet heikkenevät lisääntyvien tarpeiden ja vähenevien resurssien
paineessa. Tämä luo yrittäjille, yhdistyksille ja osuuskunnille työ- ja ansiomahdollisuuksia. Samoin
se varmistaa palvelujen säilymisen maaseudulla, jolloin haja-asutusalueet pysyvät houkuttelevana
asumisvaihtoehtona kaikille vauvasta vaariin.
Yhteisöllisyys
Yhteisöllisyys on maaseudun vastavoima vallitsevalle urbaanille yksilöllisyydelle. Se luo
turvallisuutta, lisää viihtyvyyttä ja parantaa alueen elinvoimaa. Kyrönmaan yhteisöllisyyttä
vahvistetaan tukemalla asukkaiden omista tarpeista lähteviä kehittämistarpeita asumiseen,
palveluihin ja harrastuksiin liittyen.
Yrittäjyys
Pohjanmaalla on aina uskottu itsenäiseen yrittämiseen. Tämä näkyy sekä pienyritysten suurena
määränä että sisäisenä yrittäjyytenä. Tämä on se perusta, joka luo pohjan alueen elinkeinoelämän
menestykselle ja sitä myöten Kyrönmaalla asumiselle kaikkein välttämättömimmän edellytyksen,
työn ja toimeentulon.
Ympäristö
Kyrönmaan vetovoimatekijä on Kyrönjoen maaseutumainen viljelty kulttuuriympäristö
peltoaukeineen ja pohjalaistaloineen, jonka menneet sukupolvet ovat meille jättäneet. Tämä
ympäristö kuuluu myös tuleville sukupolville.
Tästä huolehditaan kestävän kehityksen
periaatteiden mukaan.

Kuva 4: Koko Kyrönmaan kattava patikkareitistö avattiin syksyllä 2005.
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2.4. Aktivointisuunnitelma
Edellisen kauden alkupuolella järjestettiin omia yleisiä aktivointitilaisuuksia. Osanottajien vähyys
kertoi, että tuloksellisempaa on tehdä aktivointityötä suoraan eri kohderyhmille suunnaten.
Käytännössä siis lähdimme eri yhdistysten ja muiden ryhmien järjestämiin tilaisuuksiin kertomaan
toiminnastamme. Pyysimme mahdollisuutta kertoa hanketoiminnasta esimerkiksi kunnanhallitusten
kokouksen aluksi tai urheiluseuran vuosikokouksissa. Informaation välittäminen todettiin tällä
tavalla tehokkaimmaksi ja aiomme jatkaa tätä hyvää käytäntöä myös ensi kaudella.
Ohjelmakauden 2000-2006 loppupuolella kiinnitimme vahvasti huomiota omaan tiedotukseemme ja
esimerkiksi paikallislehdissä näkymiseen. Oma tiedotushankkeemme tuotti kymmeniä lehtijuttuja,
joiden ansiosta yhdistyksen tunnettavuus seutukunnalla parani huomattavasti. Nuorten hankkeen
yksi tärkeimpiä tehtäviä oli toimittaa nuorten kaksisivuista palstaa paikallislehdessä. Palstan
toimittamista pyritään jatkamaan tulevaisuudessakin.
Tiedotushankkeen aikana luotiin yhdistykselle myös erittäin toimivat www-sivustot, joita
päivitetään jatkuvasti. Sivujen kävijämäärä vakiintunut noin tuhanteen kuukausittaiseen kävijään.
Nettisivuston päivittämiseen ja toimivuuteen kiinnitetään edelleen huomiota tulevalla
ohjelmakaudella. Yhdistyksellä on käytössään myös useita eri sähköpostilistoja, joiden avulla
tavoitetaan satoja kyrönmaalaisia. Yhdistykselle laaditaan myös erillinen, yksityiskohtainen
tiedotussuunnitelma, jonka avulla pyritään saamaan seutukunnan ”suuren yleisön huomio”. Erillistä
tiedotuslehteä harkitaan myös painettavaksi, jonka avulla hyväksi havaittuja käytäntöjä voitaisiin
siirtää eteenpäin. Tiedotus on aikaa ja ammattitaitoa vaativaa työtä, joten tehokkaimmin tiedotus
tapahtuu palkkaamalla ammattilainen tehtävään. Toimintaryhmän alue on kuitenkin verrattain pieni,
joten on järkevää toteuttaa tiedottaminen yhteistyössä esimerkiksi Studiefrämjandetin kanssa.
Kaikkein tärkein aktivointimenetelmä on henkilökohtaiset asiakaskontaktit sekä ystävällinen, ajan
tasalla oleva ja nopea hankeneuvonta sekä muu toimistopalvelu. Hyväksi käytännöksi on
osoittautunut hankkeiden aloituspalaveri, jossa käydään hallinnointiin liittyviä asioita hakijan
kanssa yksityiskohtaisesti läpi. Tätä käytäntöä kehitämme edelleen, samoin kuin hankkeiden
seurantamenetelmiä. Esimerkiksi isompien kehittämishankkeiden vetäjien yhteisiä kokemusten
vaihto/koulutustilaisuuksia järjestämme mahdollisuuksien mukaan myös ensi kaudella.
Tavallisten kyrönmaalaisten tietoutta pyritään lisäämään myös erilaisten tapahtumien ja yhteisten
opintoretkien muodossa. Epävirallisissa tilaisuuksissa pystytään tehokkaasti rakentamaan
uudentyyppisiä verkostoja, jota kautta tietoa on mahdollista levittää tehokkaasti ja samalla myös
löytää pinnan alla kyteviä hankeideoita. Yhteisillä mielenkiintoisilla matkoilla voidaan tavoittaa
sellaisia kyrönmaalaisia, jotka eivät esimerkiksi kylähankkeiden kautta ole vielä päässeet
tutustumaan yhdistyksen toimintaan. Mahdollisuuksien mukaan toimintaryhmän tiloissa järjestetään
eri teemoilla tilaisuuksia, joissa on mahdollisuus kertoa myös rahoitusmahdollisuuksista ja
kehittämisyhdistyksen toiminnasta.
Tällä ohjelmakaudella toimintaryhmä on osallistunut omalla osastolla jokaisen kolmen kunnan
kesämarkkinoille. Markkinat ovat luonteeltaan kaupallisia, eivätkä oikein sellaisenaan sovi
kyrönmaalaisten ja kehittämisyhdistyksen kohtauspaikaksi. Markkinoille osallistumisen hyötyä
tulee harkita tarkasti uudella ohjelmakaudella.
Kansainvälisen tiedon ja hyvien käytäntöjen siirtäminen on Leader -toiminnan perusperiaatteita.
Toimintaryhmä aikoo jatkossakin olla aktiivinen kansainvälisessä yhteistyössä. Studiefrämjandet i
Österbotten r.f:n kanssa toteutetaan ainakin yksi yhteinen kansainvälistymishanke. Hankkeessa
keskitytään löytämään yhteistyökumppaneita niin yrityksille kuin asukkaillekin ja tarjoamaan
konkreettisesti mahdollisuutta lähteä Eurooppaan tai jopa Euroopan ulkopuolella etsimään uusia
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ideoita tai yhteistyökumppaneita. Mahdollisuuksien mukaan osallistutaan myös muiden
toimintaryhmien tarjoamiin kansainvälistymishankkeisiin.
Uudentyyppisen haasteen aktivoinnille asettaa rahoitusvalikoimaan tulevat suorat yritystuet. Tämä
edellyttää tiedottamisen suuntaamista alueen pienyrittäjiin esimerkiksi yhteistyössä
yrittäjäjärjestöjen kautta. Tärkeää on, että yhteistyökumppanimme osaavat tarvittaessa ohjata
potentiaaliset yritysasiakkaat toimintaryhmään. Lisäksi tiedotussuunnitelmassa suunnataan
erityistoimenpiteitä yritystuesta tiedottamiseen. Näitä voivat olla esitteet, erityiset tilaisuudet ja
hyvien käytäntöjen levittäminen.
Edellisen kauden kokemukset nostivat esiin sidosryhmätiedottamisen tärkeyden. On huolehdittava
siitä, että kuntien luottamus- ja virkamiehet saavat ajantasaista ja riittävää tietoa
toimintaryhmätyöstä ja käynnissä olevista hankkeista. Tässä tärkeän sillan muodostavat
kehittämisyhdistyksen hallituksessa kuntien virallisina edustajina toimivat jäsenet. Samoin sisäinen
tiedotus kehittämisyhdistyksen hallituksen ja jäsenistön ajan tasalla pitämiseksi näyttää vaativan
lisäpanostusta. Tässä tarvitaan hallituksen myös jäsenten taholta aktiivisuutta. Jos tietoa tarvitsee,
sitä on varminta kysyä itse.

Kuva 5: Kyrönmaan Kyläpäälliköt -luentosarjalla kannustettiin kyliä toimimaan ja hakemaan
rahoitusta hyville hankkeille kaudella 2000-2006.

Kuva 6: E.V.V.K –hanke kannusti nuoria osallistumaan oman elinympäristönsä kehittämiseen.
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3. KEHITTÄMISLINJAT VUOSILLE 2007-2013
3.1. Maaseudun palvelusopimuksella mahdollisuuksia Kyrönmaalle
7 % rahoituskehyksestä
Kyrönmaalla on tekemätöntä, sirpaleista työtä, joka ei kanavoidu maaseudun asukkaiden
ansiolähteiksi. Ratkaisuksi on kehitetty maaseudun palvelusopimus, joka on toimintatapa
maaseudun pienten töiden organisoimiseksi sopimuksin välittäjäorganisaation avulla. Toiminnan
tavoitteena on julkisen ja yksityisen sektorin tarjoamien palvelujen täydentäminen
paikallislähtöisesti siten että palvelutuotanto kanavoituu asukkaiden ansiolähteiksi.
Sopimuskokonaisuus osapuolineen esitetään kuvassa 4.
Kyrönmaalla kokeiltiin maaseudun palvelusopimus-toimintatapaa hyvin tuloksin vuosina 2/20042/2006. Hankkeen aikana maaseudun palvelusopimusten välittäjäorganisaationa on toiminut
hyvässä yhteistyössä YHYRES-yhdistyksen kanssa Vaasan yliopiston Levón-instituutti, joka siirtyy
sivuun kokeiluhankkeen loputtua. Toiminnassa keskityttiin erityisesti hoiva- ja
hyvinvointipalvelujen organisointiin, koska ne nähtiin ensiarvoisen tärkeänä alueen
elinvoimaisuuden kannalta.
Hankkeen aikana onnistuttiin luomaan lisätarjontaa kotitalouksien palvelutarpeeseen.
Ensimmäisenä kysyntään vastasi Kyrönmaan siivousrinki, mutta sen osoittauduttua riittämättömäksi
myös laajempi hoivaosuuskunta on perusteilla. Myös lasten iltapäiväkerhotoiminta Laihialla on
hankkeen myötävaikutuksella saatu toimimaan yhteistyössä kunnan kanssa. Muita
palvelusopimuksia on saatu viritettyä muun muassa maisemanhoitotehtäviin, kulttuuripalveluihin,
maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta edistäviin toimiin sekä luonnon tarjoamien hyödykkeiden
hyödyntämiseen.
Maaseudun palvelusopimus -toimintamalli on saatava jatkumaan myös uudella ohjelmakaudella.
YHYRES-yhdistyksellä on tarvittavat valmiudet jatkaa työtä itsenäisesti ja toimia alueensa
tuntosarvina, jotta tekemättömät työt saadaan tehdyksi.
Toiminnan jatkuminen on erityisen tarpeellista nykyisessä kuntatilanteessa, jossa palveluja
koskevat päätökset siirtynevät suurempiin kokonaisuuksiin ja keskitettyihin malleihin. Kylien ja
muiden paikallistoimijoiden on otettava itse vastuuta toimintojen järjestämisestä ja aktivoiduttava.
Suuruuden logiikkaan luottamisen sijasta on nostettava omat mahdollisuudet esille ja panostettava
pienuuden logiikkaan, sillä tällä tavoin on mahdollista tuottaa ja tarjota palveluita
paikallislähtöisesti. Kokeiluhankkeen myötä palvelusopimusmalli on saanut jalansijaa, toiminta on
tunnettua ja välittäjäorganisaatioon osataan ottaa yhteyttä.
Uudella ohjelmakaudella YHYRES-yhdistys laventaa nykyistä tehtävänkuvaansa välittäjäorganisaatioksi, joka tukee sopimuskumppaneiden eli esimerkiksi julkisen sektorin ja yhdistysten
yhteistyön lisääntymistä. YHYRES toimii niin sanottuna aktivaattorina sekä yhdistää kylien
palvelutarpeet ja palvelujen järjestämisen. YHYRES tiivistää yhteistyötään kuntien kanssa ja
tarvittaessa täydentää kuntien palveluja viranomaisluonteisissa tehtävissä. Esimerkiksi pohjalaisista
vajaakäytössä olevista rakennuksista on koottavissa tietokanta, jota YHYRES-yhdistys voisi
kuntien puolesta ylläpitää.
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RAHOITTAJA

TOIMEKSIANTAJA
- kunta
- valtion
aluehallinto
- työvoimatoimisto
- yritys
- yhdistys
- kotitalous

VÄLITTÄJÄORGANISAATIO
- osapuolten yhteensaattaja
- sosiokulttuurinen innovaattori
- rahoituksen etsijä
- ideaorganisaattori ja ideaseula
- aluedynamiikkaan vaikuttaja
- sopimuskumppaneiden
tasapainottaja

-

SOPIMUS
Hoiva- ja hyvinvointipalvelut
Maisemanhoitotehtävät
Kulttuuripalvelut
Luontopalvelut ja -materiaalit
- Lähiruoka
- Teidenhoito

TOIMEKSI-SAAJA
- yritys
(maatilayrittäjä,
osuuskunta, oy)
- yhteisö (yhdistys,
seura, järjestö)
-yksityishenkilö
(työtön, vajaatyöllistetty)

Kuva 7: Maaseudun palvelusopimuksen osapuolet, toimialat ja välittäjäorganisaation tehtävät.
Olennainen toimijataho palvelusopimusten synnyttämiseksi on välittäjäorganisaatio. Sen tehtävänä
on saada työ ja sen tekijä kohtaamaan. Välittäjäorganisaatio toimii alueensa aktivaattorina, sillä
itseohjautuvasti työt eivät kanavoidu ansiolähteiksi maaseudun asukkaille. Välittäjäorganisaatio
tukee neutraalisti sopimusprosessia osapuolten löydyttyä ja tarvittaessa tasapainottaa epätasaarvoisia kumppaniosapuolia. Olennainen rooli on rahoituksen varmistaminen olemassa olevista
kansallisista rahoituslähteistä, jotta sopimus saadaan synnytettyä.
Maaseudun palvelusopimusten periaatteena on riippumattomuus varsinaisesta projektirahoituksesta,
sillä kansallinen olemassa oleva rahoitus valjastetaan palvelusopimuksiin. Rahoitus mietitään
räätälöidysti, jolloin välittäjäorganisaation tehtävänä on selvittää, onko esimerkiksi
maisemanhoidon rahoitusta haettavissa ympäristöministeriöstä tai alueviranomaisilta ja toimiiko
hyvinvointipalvelujen rahoittajina yksityiset kotitaloudet tai julkinen sektori. Välittäjäorganisaationa toimiminen vaatii kehittämisyhdistykselle lisää henkilöresursseja vuosille 20072013.
Tästä
toiminnasta
kehittämisyhdistyksen
on
mahdollista
kerätä
tuloja.
Välittäjäorganisaatioksi yhdistys voi myös perustaa yrityksen, esimerkiksi osuuskunnan.
3.2. Yhteisöllisyydessä on voimaa
41 % rahoituskehyksestä
Kyrönmaan seutukunnan yhteisöllisyys vahvistuu ja sosiaalinen pääoma kasvaa ohjelmakaudella
2007-2013. Hankkeiden tavoitteena on yhteisöllisyyden ja sosiaalisen pääoman kehittäminen ja
vahvistaminen. Yhteisöllisyyttä tarkastellaan tässä ohjelmassa useasta näkökulmasta, jotka
täydentävät toisiaan. Näitä näkökulmia ovat asuminen, kylät, nuoret, kulttuuri ja kolmas sektori.
Näkökulmat sisältävät osin päällekkäisiä asioita, mutta tuovat jokainen oman painotuksensa
tarkasteluun.
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Yhteisö, jonka jäsenet tuntevat toisensa, luottavat toisiinsa, auttavat toisiaan ja toimivat yhdessä,
saa asukkaat sitoutumaan kotiseutuunsa ja kehittämään sitä. Tällainen yhteisö houkuttelee myös
uusia asukkaita. Yhteisöt ja yhteisöllisyys ovat hyvin merkityksellisiä maaseudun kehittämiselle.
Kyrönmaa on aikaisempaa selvemmin miellettävä yhdeksi yhteisöksi eli alueen identiteettiä
yhteisönä on vahvistettava esimerkiksi suurilla koko alueen kattavilla (koordinointi)hankkeilla.
Yhteisöidentiteetin vahvistumisen myötä alueen yhteisöllisyys lisääntyy.
Luonnollisesti Kyrönmaa jakautuu lukuisiin pienempiin ja suurempiin yhteisöihin, joiden
identiteetin vahvistaminen ja yhteisöllisyyden lisääminen on yhtä tärkeätä kuin koko Kyrönmaan.
Erilaisia yhteisöjä ovat muun muassa kylät, urheiluseurat, metsästysseurat, seurakunnat, yhdistykset
jne. Asukkaat kuuluvat useisiin eri yhteisöihin, joiden ei kuitenkaan tarvitse kilpailla keskenään,
vaan täydentää toisiaan. Koko alueen yhteisöllisyys muodostuu eri yhteisöissä syntyneestä
yhteisöllisyydestä, mutta se on enemmän kuin osiensa summa.
Yhteisöllisyyden vahvistaminen tarvitsee yhteistyön tekemisen lisäämistä ja voimistamista.
Tarvitaan myös asennekasvatusta ja me-henkeä edistäviä toimenpiteitä eri yhteisöjen keskuudessa.
Verkostoituminen ja verkottuminen tuovat alueelle kilpailukykyä ja vahvistavat
toimintaedellytyksiä kaikilla sektoreilla.
Muuta maalle –Kyrönmaalle
Alueen sijainti Vaasan ja Seinäjoen välissä on asumisen kannalta erinomainen. Tarjolla on useita
asumisvaihtoehtoja ja hintataso on alhaisempi kuin kaupungeissa. Kyrönmaalta on mahdollisuus
ostaa suurempiakin tontteja esimerkiksi hevos- tai koiraharrastajien tarpeisiin. Kyrönmaalla on
turvallinen asua ja palvelut ovat ainakin toistaiseksi riittävät. Luontoharrastuksiin on alueella hyvät
mahdollisuudet ja erilainen järjestötoiminta on aktiivista.
Kyrönmaan palvelutarjontaa ja harrastusmahdollisuuksia voidaan turvata ja parantaa hankkeilla.
Haja-asutusalueiden suuret tontit voivat houkutella uusia asukkaita. Saatavilla olevien tonttien
tiedotusta ja markkinointia voidaan kehittää kokoamalla tonttipörssejä jokaisen kunnan alueelle ja
yhdistämällä ne vielä koko Kyrönmaan yhteiseksi tonttipörssiksi. Kyrönmaalta löytyy myös satoja
vajaakäytössä olevia vanhoja asuinrakennuksia, joiden saaminen markkinoille on tärkeää.
Uusien asukkaiden kotiutumista voidaan helpottaa huomioimalla heidät sopivalla tavalla.
Kyläyhdistyksen toimijat voivat käydä henkilökohtaisesti toivottamassa uuden asukkaat
tervetulleiksi. Kehittämishankkeissa voidaan luoda tapoja huomioida uusia asukkaita ja kehittää
yhteisöjen tiedotusta erityisesti uusille asukkaille. On tärkeää, että uudet asukkaat saavat tietoa
uuden kotiseutunsa tapahtumista, harrastusmahdollisuuksista, alueella toimivista yhdistyksistä jne.
Kehittämishankkeilla voidaan luoda malleja ja apuvälineitä huomioimiseen ja tiedottamiseen
erityisesti yhdistysten vapaaehtoistoimijoiden käyttöön.
Usein työ määrittää ihmisen mahdolliset asuinalueet. Julkisen ja yksityisen sektorin palvelut
tyydyttävät ihmisen perustarpeet. Kotiutumisen ja sitoutumisen kannalta tärkeää on muiden
ihmisten tapaaminen, ystävyyssuhteiden luominen, arjen turvaverkkojen rakentaminen, yhdessä
tekeminen. Tässä kehityksessä yhdistysten ja järjestöjen rooli voi olla hyvin olennainen.
Kyrönmaalla on alueita, joilla on toisaalta mahdollisuus, toisaalta uhka, olla nukkumalähiö.
Kaupunki-maaseutu vuorovaikutus toteutuu luonnollisesti näillä alueilla. Alueiden asukkaat käyvät
kaupungissa töissä ja hankkivat osittain palvelutkin sieltä. Asuinalueellaan he käyvät nukkumassa.
On etsittävä keinoja houkutella asukkaita yhteiseen toimintaan yhteisöllisyyden ja juurtumisen
lisäämiseksi.
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Kyrönmaa elää kylistään
Tulevalla ohjelmakaudella toimintaa on laajennettava uinuviin kyliin ja kuntakeskuksiin. Uusia
kyläyhdistyksiä on perustettava ja toimintaan on saatava mukaan myös lapset ja nuoret ja ennen
kaikkea kylien uudet asukkaat. Myös näissä kylissä kyläsuunnitelma takaa hallitun ja
johdonmukaisen kehittämisen.
Kyläyhdistysten merkitys on suuri. Olemassa olevien kyläyhdistysten toimintaa tulee tukea ja
kehittää kaikilla tavoilla. Kyliä on entistä enemmän kannustettava itse huolehtimaan kylien
kehittämisestä, elinvoimasta ja elämänuskosta. Kylien yhteistoimintaa kehitetään ja Kyrönmaalle
perustetaan kylien hallitsema yhteinen katto-organisaatio. Katto-organisaatiossa voidaan miettiä
myös kylien yhteisiä asioita ja tavoitteita Kyrönmaan maaseudun kehittämiseksi. Joissakin
toimivissa kylissä toiminnan tehostamiseksi tarvittaisiin ”nuorennusleikkaus”. Jo pitkään mukana
olleita tarvitaan edelleen, mutta myös nuoria tarvitaan antamaan uusia virikkeitä ja näkemyksiä.
Kylien elinvoiman säilyttämisen eräänä keskeisenä tavoitteena on saada kyliin uusia asukkaita.
Muutamassa Kyrönmaan kylässä tilanne näyttää väestökehityksen osalta valoisalta. Kyliin muuttaa
uusia ihmisiä, erityisesti lapsiperheitä. Kylillä pitää kuitenkin olla valmiutta ottaa uudet asukkaat
vastaan. Tähän tarvitaan toimiva tonttipörssi, joka voi tarjota monenlaisia asumisvaihtoehtoja
uusille asukkaille. Haja-asutusalueiden jätehuolto ja kaavoitus tulee hoitaa siten, että ne
mahdollistavat uudet tontit. Monipuoliset harrastusmahdollisuudet ja viihtyisä ja hoidettu ympäristö
edesauttavat tämän tavoitteen saavuttamista.
Lasten ja vanhusten hoitoon liittyvien peruspalvelujen järjestämisessä kylillä voi olla oma
merkittävä roolinsa. Tällä tavalla kylät voivat kehittää talouttaan ja tehdä yhteistyötä alueen
yrittäjien kanssa. Kylät ovat erilaisia, toisissa kylissä apua tarvitsevat erityisesti vanhukset ja
toisissa lapsiperheet. Tässä asiassa maaseudun palvelusopimusmalleilla voidaan toteuttaa palveluja.
Kylätalot ja muut yhteiset tilat (koulut) on saatava nykyistä tehokkaampaan käyttöön. tulee myös
selvittää, mitä mahdollisuuksia yhteisten tilojen laajempi käyttö voisi tuoda kylän yritystoiminnan
kehittämiselle. Kiinteä yhteistyö kylän kaikkien yhteisöjen välillä on tärkeää.
Nuorissa tulevaisuus
Nuorisohanke edellisellä kaudella oli hyvin tukemassa kuntien palveluita ja sai kuntien
nuorisotoimijat mukaan toimintaan. Samalla tarkentui se mitä alueella kaivataan nuorisohankkeelta.
Yhteistyö kuntien nuorisotoimien ja hankkeen välillä on ensisijaisen tärkeää. Nuorison asennetta
omaa kotiseutuaan kohtaan on parannettava. Tämä tapahtuu parhaiten vahvistamalla nuorten omaa
toimintaa ja tukemalla heidän osaamistaan.
Kaudella 2007-2013 tulee tukea nuorten omia hankeideoita ja madaltaa byrokratiaa pienten
hankkeiden rahoituksessa. Olisikin erinomaista saada nuorisolle koordinointihanke, jonka
pääasiallisena tehtävänä olisi nimenomaan kartoittaa nuorten tarpeita ja aktivoida nuorisoryhmiä
raha-avustuksin toteuttamaan omia hankkeitaan. Hankkeet olisivat siten monipuolisempia ja
lähempänä nuoria.
Hankkeiden ja hankerahan myöntämisessä ja suosittelussa tärkeimmässä roolissa tulisi olla
alueellinen nuorisoparlamentti, jota käynnistettiin jo edellisen hankkeen aikana. Näin nuoret tekevät
itse myös tarveharkinnan nuorten hakemille hankkeille. Parlamenttiin kuuluisi sama määrä edustajia
kustakin kunnasta vaalein valituista ehdokkaista. Ehdokkaiden ei tarvitse, eikä tulisi, edustaa mitään
puoluetta vaan kyseessä on ensisijaisesti nuorten asioita ajava taho, jolla ei ole varsinaista poliittista
agendaa. Kun nuorille annetaan täten päätösvaltaa omiin asioihinsa luo mielikuvaa
nuorisoystävällisestä Kyrönmaasta ja mahdollisesti madaltaa kynnystä muuttaa alueelle takaisin.
Alueellinen parlamentti edistää kuntayhteistyötä myös nuorison keskuudessa.
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Nuoriso kaipaa erityisesti turvallista ajanviettopaikkaa. Useissa kylissä olisi kapasiteettia järjestää
nuorille ohjattuja iltoja esimerkiksi kylätaloilla, jos vain ohjaajia löytyisi. Ohjaajien etsinnässä
maaseudun Palvelusopimusmalli-hankkeesta voisi olla apua. Lisäksi ajatuksena on ”mobiili
nuorisotila” joka tehtäisiin vanhasta bussista. Liikkuva nuorisotila voisi toimia kolmen kunnan
alueella nimenomaan kylien lapsia ja nuoria palvellen. Nämä eivät korvaa kuntien tarjoamia
nuorisopalveluita, vaan tukevat niiden toimintaa.
Yrittäjyyskasvatus toimi hienosti edellisellä kaudella Isonkyrön keskikunnan maaseutunaisten
pyörittämässä Taskuraha-hankkeessa. Tästä saatujen hyvien tulosten ja nuorten innokkuuden
perusteella voidaan ajatella vastaavanlaista hanketta myös kaudelle 2007-2013. Yrittäjyyskasvatus
on samalla sijoitus tulevaisuuteen, sillä nuoret oppivat, että heidän itse tekemistään tuotteista
maksetaan heille. Tämä taasen madaltaa kynnystä ryhtyä yrittäjäksi tulevaisuudessa. Siten myös
paluumuutto Kyrönmaalle on todennäköisempi.
Kulttuuri kantaa
Kulttuuri Kyrönmaalla on monipuolista ja elinvoimaista. Kulttuurityön perustana on yhdistysten ja
järjestöjen vapaaehtoistyö. Kyrönmaalla on näytelmäpiirejä, kuoroja, monipuolisia musiikin taitajia,
lausujia, museoita, bändejä, taiteilijoita jne. Seutukunnalle ominaista on vahva nuorisoseuratyö.
Kulttuuri sanana pitää sisällään kaiken bändikoulusta perinneruokaan, joten tässä vaiheessa aluetta
kulttuurin käsitettä on turha rajata tarkemmin. Ennemminkin nimenomaan näin, että koordinoiva
hanke linjaa rahoitettavat kulttuurihankkeet sillä perusteella mikä tarve kentällä on.
Kulttuuritapahtumien tukeminen on tärkeää, jotta ne saadaan myös pidettyä alueella. Tällaisia
tapahtumia ovat niin pienet bänditapahtumat kuin suuremmat markkinatkin.
Alueen vireä, mutta sirpaleinen kulttuuritoimijoiden kenttä kaipaa yhteen kokoajaa. Myös tässä
voisi toimia ratkaisuna koordinointihanke. Erilaiseen harrastustoimintaan, kuten lasten- ja
nuortenteattereihin kaivataan ohjaajia. Lasten- ja nuortenkulttuuriin olisi muutenkin syytä kiinnittää
erityistä huomiota kaudella 2007- 2013. Kiinnostusta kulttuurin parissa harrastamiseen alueelta
löytyy.
Kyrönmaan kulttuurielämä kaipaa esiselvitystä nykytilanteesta ja kehitystarpeista.
Kehittämiskohteita ovat esimerkiksi kulttuuritarjonnan koordinointi seutukunnan alueella
(seutukunnallinen kulttuurikalenteri ja kulttuurisihteeri) ja eri toimijoiden yhdessä kokoamat
tapahtumat. Yhdistykset ja järjestöt voivat tiivistää yhteistyötä Kyrönmaan opiston kanssa.
Kolmas sektori
Kyrönmaalla kolmannen sektorin eli yhdistysten ja järjestöjen toiminta on monipuolista ja
aktiivista. Kolmannen sektorin merkitys yhteisöllisyyden luomisessa paistaa läpi myös jokaisessa
edellä käsitellyssä osiossa. Kolmannen sektorin yhdistysten ja järjestöjen rooli yhteisöllisyyden
rakentamisessa ja kotiseutuun sitouttamisessa on merkittävä.
Yhdistystoiminnan tukeminen lisää harrastusmahdollisuuksia ja luo yleistä hyvinvointia
Kyrönmaalle. Harrastuspaikkojen lisääminen ja olemassa olevien kunnostaminen tai parantaminen
on tärkeää myös kylissä. Yhdistysten kansainvälistymistä ja vuorovaikutusta muiden
eurooppalaisten yhdistysten ja toimijoiden kesken on edistettävä uusien, hyvien toimintamallien
löytämiseksi ja levittämiseksi. Kansainvälistä toimintaa on hyvä viedä eteenpäin yhdessä muiden
kehittämisyhdistysten alueella toimivien yhdistysten tai järjestöjen kanssa.
Kolmannelle sektorille kaivataan Kyrönmaalla selkiyttämistä, koordinointia, yhteistyötä ja
työnjakoa. Päällekkäisyydet kannattaa karsia ja suurempia kokonaisuuksia kannattaa luoda
yhteistyöllä. Kehittämishankkeilla voidaan luoda kolmannelle sektorille tukipalveluja, esimerkiksi
yhteistä tiedotusta ja markkinointia sekä yhteistä koulutusta vaikka työnantajana toimimisessa.
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Valmennusta yhdistystoiminnan onnistuneeseen pyörittämiseen tarvitaan ja uusien toimijoiden
löytäminen on tärkeää.
On tutkittava mahdollisuudet luoda kolmannen sektorin toimijoille yhteistä palkanlaskentaa ja –
maksua sekä muuta hallinnollista palvelua, kunhan kysymyksessä ei ole kilpailu yksityisten
yritysten kanssa. Tällöin yhdistysten ja järjestöjen toimijat voivat keskittyä varsinaiseen toimintaan.
Lisäksi uusilla toimijoilla olisi matalampi kynnys tulla mukaan toimintaan, kun ei tarvitse pelätä
joutuvansa puolipakolla vaikka rahastonhoitajaksi.
Kolmannen sektorin toimijoita on rohkaistava ja tuettava hankkeiden hakemisessa ja
hallinnoinnissa. Yhdistysten ja järjestöjen toimijat ovat paikallisten kehitystarpeiden asiantuntijoita
ja kykenevät siten luomaan hankkeita alhaalta ylöspäin –periaatteen mukaisesti. Koska kolmannen
sektorin toiminnan pohjana on vapaaehtoistyö, tarvitaan kolmannen sektorin hankkeissa aivan
erityistä tukea hankebyrokratiasta selviämisessä.
Kolmas sektori toimii jo nyt työllistäjänä ja palveluntuottajana. Tällä saralla kehityksen on
tapahduttava kolmannen sektorin toimijoiden omasta halusta ja heidän ehdoillaan. Kolmannelle
sektorille ei saa väkisin syytää tehtäviä, joita julkinen sektori ei kykene hoitamaan tai ei halua
hoitaa. Kehityksen on tapahduttava yhteistyössä kuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
Työllistäjänä ja palveluntuottajana kolmannen sektorin toimijat hyötyisivät edellä kuvatuista
tukipalveluista. Kehittämishankkeiden avulla voidaan kehittää kolmannen sektorin roolia
työllistäjänä ja palveluntuottajana. Kolmannen sektorin toimijat voivat luoda ja kehittää
palvelutuotantoa kehittämishankkeiden avulla. Tällä saralla hyödynnetään yhteistyötä
palvelusopimusmallin kanssa.
3.3. Yrittäjyys
45 % rahoituskehyksestä
Uusi ohjelmakausi on tuomassa toimintaryhmille uusia mahdollisuuksia yritystoiminnan
edistämiseen. Alle 10 henkilöä työllistävät maaseutuyritykset riippumatta maatilakytkennästä saavat
mahdollisuuden suoriin yritystukiin. Näiden tukien kohdentamisesta tullee vielä valtionhallinnolta
tarkemmat ohjeet. Maakuntatasolla yritystukien myönnön pelisäännöt on sovittu Pohjanmaan TEkeskuksen kanssa neuvottelemalla syyskuussa 2006. Todettiin, ettei tehdä tiukkaa toimialakohtaista
työnjakoa eikä rajoiteta tukia henkilötyövuosien perusteella. Tämä siksi, että turvataan YHYRES kehittämisyhdistyksen mahdollisuus rahoittaa alueeltaan nousevia innovatiivisia ideoita ilman
vapaaehtoisia rajoituksia.
Lähtökohtana on, että jokainen tukea tarvitseva yritys saa sitä asiantuntevimmalta ja parhaiten
tarkoitukseen sopivimmalta instanssilta. Tässä asiassa YHYRES –kehittämisyhdistys tekee
yhteistyötä ja tietojen vaihtoa kaikkien alueen yritystoimintaa edistävien tahojen kanssa, erityisesti
TE-keskuksen, kuntien elinkeinovastaavien, Vaasan Seudun Kehitys Oy:n ja Merinovan sekä
lähiseudun oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa. Lisäksi kuntien elinkeinovastaavat ja pyritään
saamaan mukaan joko kehittämisyhdistyksen hallintoon tai ainakin yritystukien jaon valmisteluun,
jossa myös VASEK:n osallistuminen olisi eduksi. Yhteistyötä tiivistetään myös Vaasan seudun
aluekeskusohjelman kanssa.
Syyskuussa 2006 Vaasan Seudun Kehitys Oy:n, kuntien elinkeinotoimien edustajien ja YHYRES –
kehittämisyhdistyksen välillä sovittiin työnjaosta ja ohjelmien yhteensovittamisesta. Palaverissa
käytiin yleistä keskustelua Aluekeskusohjelmasta ja todettiin, että päällekkäisyyksiä Kyrönmaan
kehittämisohjelman 2007-2013 kanssa ei ole. Pikemminkin ohjelmat täydentävät toisiaan, sillä
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Kyrönmaan kehittämisohjelmassa sopimuksellisuudella ja hoiva-alalla on iso rooli, joka ei sisälly
aluekeskusohjelmaan, eikä sille vielä ole osoitettu maakuntatasolla muutakaan vastuutahoa. Lisäksi
Kyrönmaan kehittämisohjelmassa huomioidaan osaamisintensiivisyyden tarjoamat mahdollisuudet
yritysten sijoittumiseen Kyrönmaalle sekä etätyö- ja alihankintamahdollisuudet. Todettiin myös,
että VASEK keskittyy toimialakohtaiseen kehittämiseen, YHYRES –kehittämisyhdistys taas
rahoittaa ohjelmaansa sopivia hankkeita toimialasta riippumatta.
Palaverissa sovittiin yhteistyön tiivistämisestä YHYRES –kehittämisyhdistyksen, VASEK:n ja
elinkeinoasiamiesten kesken. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että YHYRES ry voi hyödyntää
VASEK:in ja kuntien elinkeinotoimien asiantuntemusta yrityspalveluissa. Toisaalta YHYRES voi
toimia elinkeinoyhtiön ja elinkeinotoimien yhteysorganisaationa erityisesti aloittavien yritysten
kontakteissa. VASEK:n edustaja hanketyöryhmässä toisi enemmän ajantasaista informaatiota
maakunnassa käynnissä olevista laajemmista kehittämistoimenpiteistä. Myös VASEK.n tietämys
kehittämisyhdistyksen toiminnasta lisääntyisi.
Yleisesti kantavana periaatteena yritystukien myöntämisessä on, että tuki ei saa vääristää kilpailua.
Naisten ja nuorten yritystoiminta on erityisasemassa, samoin kuin innovatiiviset, uusia palveluita ja
tuotteita kehittävät yritykset. Myös kansainväliseen yhteistyöhön ja sitä kautta vientimarkkinoille
pyrkivien yritysten ponnisteluja tuetaan yhteistyössä alan erikoisorganisaatioiden kanssa.
Yleisiä elinkeinotoiminnan kehittämishankkeita voidaan suunnata yritysten yhteistyötä ja
verkostoitumista edistäviin hankkeisiin, esimerkiksi markkinoinnissa, tuotekehittelyssä ja
yhteishankinnoissa. Yhä tärkeämpi osa yritystoimintaa ovat toimivat laajakaistaiset
tietoliikenneyhteydet paitsi yritystoiminnan myös yritysten työntekijöiden etätyömahdollisuuksien
lisäämisen kannalta.
Aloittelevien yrittäjien alkuhankaluuksien vähentämiseksi tutkitaan mahdollisuutta järjestää
yrityshautomo-, mentorointi- ja sparraustoimintaa, joka konkereettisesti tukee yrittäjän
alkutaipaletta. Tämäkin hanke pyritään synnyttämään yhteistyössä esimerkiksi Vaasan Seudun
Kehitys Oy:n ja Uusyrityskeskuksen kanssa, jotta ei synnytettäisi päällekkäistä toimintaa. Tällainen
”yritystalo” voi hoitaa myös alihankkijoiden koordinointia. Hankkeella on merkitystä maaseudun
palvelusopimuksen edistämisessä, kun yrittäjyyteen pohjautuvan palvelutoiminnan lähtökynnys
saadaan matalammaksi.
Matkailu
Kaupunki-maaseutuvuorovaikutuksella on iso rooli Kyrönmaan matkailussa. Kaupunkien läheisyys
luo paljon matkailullisia mahdollisuuksia esimerkiksi suuryritysten, lentokentän ja kultturikohteiden
läheisyydellä. Erilaista teemamatkailua, kuten historia-, luonto-, autokauppa- ja käsityömatkailua on
pyrittävä tuotteistamaan ja saattamaan markkinoille.
Tällä hetkellä Kyrönmaan alueen majoituspalvelut pystyvät kokonaisuudessaan vastaamaan hyvin
kysyntään. Myös majoittujien määrä on sopusoinnussa tarjontatilanteen kanssa. Sen sijaan
ohjelmapalvelut vaativat ehdottomasti kehittämistä. Ohjelmapalvelut lisäävät koko alueen
matkailua ja tukevat samalla majoituspalveluita ja muuta elinkeinotoimintaa.
Muita painopisteitä matkailussa tulevat olemaan kansainvälistyminen, matkailualan kielitaidon
lisääminen ja uudet kohderyhmät, kuten Ruotsin pohjalaiset ja Pohjoismaiset lähialueet.
Laatujärjestelmien käyttöönottaminen ja laadun parantaminen on yksi ohjelmakauden matkailuun
liittyvistä tavoitteista. Matkailun kehittämistä ajatellen on tärkeää kiinnittää huomiota myös alueen
ulkopuolella tapahtuvaan imagomarkkinointiin ja maisemanhoitoon alueen sisällä.
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Käsityöläisyys
Kyrönmaalla on pitkä kulttuurihistoria ja pohjalaiset perinteet. Käsityöläisyys on alueelle ominaista
ja käsityöläisiä on verrattain paljon. Käsityöläisyydellä on tärkeä rooli alueen imagon
rakentumisessa ja tunnettavuuden tavoittelussa. Alueen pläkkyriteollisuus on historiallista
erikoisosaamista. Pläkkyrien taidot tulee siirtää nuoremmille sukupolville. Käsityöläisyys on luonut
Kyrönmaalle yhtenäisen käsityöläisten ja harrastajien joukon, markkinoita, tapahtumia ja
esimerkiksi joulukaupat. Käsityöläisyys tarjoaa kyrönmaalaisille virikkeitä, yhteistä tekemistä ja
tutustumista yli kuntarajojen. Käsityöläisyys vahvistaa ja kasvattaa yhteisöllisyyttä.
Kyrönmaalaiset käsityöyrittäjät ovat verrattain ikääntyneitä. Alueelle kaivattaisiin kipeästi
sukupolven vaihdosta nuorempiin yrittäjiin. Käsityöperinteen jatkumisesta on pidettävä huolta. On
tärkeää tukea nuoria alkavia käsityöläisiä kaikilla mahdollisilla tavoilla ja pyrkiä löytämään
käsityöalan oppilaitoksista yrittäjiä alueelle.
Kyrönmaan läheisyydessä sijaitsee useita oppilaitoksia, joiden kanssa on jo edellisellä
ohjelmakaudella tehty yhteistyötä. Yhteistyötä tulee tiivistää ja kehittää edelleen. Yläastelaisille ja
lukiolaisille olisi hyvä tarjota mahdollisuutta tutustua yritystoimintaan käsityöläisyyden kautta.
Koulujen kurssitarjontaan tulisi lisätä aihealuetta käsitteleviä kursseja, joiden kautta nuoret
pääsisivät esimerkiksi markkinoille kokeilemaan omien tuotteiden myymistä.
Nuorille aloittaville yrityksille täytyisi tarjota räätälöityä tukea, kummitoimintaa, erilaista tietoa ja
taitoa yksilöllisten tarpeiden mukaan. Verkostoituminen ja yhteistyön lisääminen on
käsityöyrittäjälle erittäin tärkeää ja jopa kriittinen tekijä yrityksen menestymiselle. Tuotteiden
markkinointia tulee tehostaa ja markkinointikoulutusta lisätä. Markkinointikoulutuksen taso tulee
olla korkea, keskinkertaisilla tiedoilla ei pärjää.
Tuotantotekniikkaa täytyy tehostaa ja kannattavuutta parantaa. Uusien ratkaisumallien etsiminen
tulee olla ennakkoluulotonta ja asenteen oikea. Ulkopuolisen työn ostamista kannattaisi harkita
silloin, kun se on kokonaistaloudellisesti edullisempaa kuin oma työ.
Kyrönmaalaisille tuotteille olisi löydettävissä tarinoita. Käsityöläiset eivät kuitenkaan itse ehdi
tarinoita etsimään, vaan etsintä tulisi tehdä ulkopuolisella avulla. Mahdollisuuksia on myös
kokonaisten kyrönmaalaisten tuoteperheiden rakentamiseen. Täytyy kuitenkin muistaa, ettei
valmiin tuotteen valmistaminen useinkaan riitä käsityöläiselle, vaan hänen on itse osallistuttava
suunnitteluun ja aiheen työstämiseen.
Koti- ja hoivapalvelut
Kotipalveluiden merkitys maaseudun työllistäjänä ei vielä ole kovin merkittävä, mutta asioihin
halutaan vaikuttaa niin, että jo vireillä oleva positiivinen kehitys jatkuisi ja kotipalveluista tulisi
merkittävästi työllistävä toimiala niin kylissä kuin kuntakeskuksissakin. Toimialaa vahvistamalla
vastataan moniin merkittäviin kehitystrendeihin, kuten väestön ikääntymiseen, kuntatalouden
jatkuvaan kiristymiseen ja laitoshoidosta kotihoitoon pyrkimiseen.
Kotipalveluihin pyritään luomaan toimivat ja kattavat markkinat vuoteen 2013 mennessä, jolloin
tarjonta kohtaisi moninaisen kysynnän. Yritysten toimintatavat ja laatujärjestelmät saatetaan
sellaiselle tasolle, että julkinen sektorivoi tehdä merkittäviä tilauksia koko alueen
hoivapalvelusektorilla. Palvelujen tarjoajien ja ostajien kohtaamisessa on suuri rooli juuri
maaseudun palvelusopimuksella.
Työllisyys
Kyrönmaan seutukunnan työllisyys on maaseutumaiseksi alueeksi kohtuullisen hyvällä tasolla.
Työttömyys on vielä toistaiseksi suurempi ongelma kuin työvoimapula, mutta tilanne voi muuttua
nopeasti vuosien 2007–2013 aikana. Tulevaan ja osittain jo olemassa olevaan tilanteeseen tulee
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varautua elinkeinojen kehittämisen painopisteitä valittaessa. Ensivaiheessa tulee hyödyntää ja
vahvistaa työvoiman tarpeesta olemassa olevaa tietoa. Seuraavassa vaiheessa tulisi tarjota
työvoiman etsintäpalveluita esimerkiksi
yhteistyössä työvoimaviranomaisten kanssa.
Kohderyhmänä olisivat ensisijaisesti paluumuuttajat.
Kehitystyötä on tehtävä myös työvoiman tuottavuuden parantamiseksi. Tavoitteena on pyrkiä
kestävillä toimintaperiaatteilla ja vähemmillä työvoimaresursseilla parempaan työn tuottavuuteen.
Kyrönmaalla tarvitaan kaupunki-maaseutuvuorovaikutusta oppilaitosyhteistyössä harjoittelijoiden
ja juuri valmistuneiden opiskelijoiden saamiseksi kyrönmaalaisiin yrityksiin. Tärkeässä roolissa on
yrittäjyyskasvatus ja yrittäjyyden tukeminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Jos näyttää, ettei esimerkiksi edellä mainituista keinoista ja rakennetyöttömyyttä ehkäisevästä
koulutuksesta ole apua työvoiman tarpeeseen, niin ratkaisua tulee hakea ennakkoluulottomin
toimenpitein myös kansainväliseltä kentältä työvoimarekrytoinnin esteitä ja ennakkoluuloja
madaltavin toimenpitein.
Maa- ja metsätalous
Kyrönmaa on maataloutensa puolesta erittäin peltoviljelyvaltainen alue. Tämän vuoksi maatilojen
mahdollisuuksia toimia päätoimisina tiloina on vahvistettava esimerkiksi edistämällä viljan ja
muiden elintarvikkeiden jatkojalostusta. Suoramarkkinoinnin kehittymistä on tehostettava muun
muassa viljatilojen ja kotieläintilojen välillä. Yhteistyötä on lisättävä kaikissa muodoissa ja uusien
ajatusten tai tietojen välittymistä viljelijäväestölle on tehostettava.
Lähiruokaan liittyviä hankkeita tarvitaan, että saataisiin esimerkiksi paikallista laatulihaa
lähiteurastamon kautta paikallisiin ja lähikaupunkien ruokakauppoihin. Suurkeittiöiden lähiruuan
saatavuutta voidaan edistää maaseudun palvelusopimuksen kautta. Myös yleistä tietotaito lähiruuan
markkinoimiseksi ja ostamiseksi olisi lisättävä jonkin hankkeen avulla.
Maatalouden harjoittajat tulee nähdä maataloustöihin sitoutuvan väestön jatkuvan pienenemisen
vuoksi yhtenä keskeisenä ryhmänä uuden yritystoiminnan kehittämisessä. Soveltuvia toimialoja
ovat esimerkiksi metalli- ja puunjalostusteollisuus sekä niiden alihankinta. Maatalouden
harjoittajilla on usein tarvittavia koneita, laitteita ja tiloja käytössään. Lisäksi maatalouden
harjoittajilla on yrittäjäasennetta sekä mahdollisuus aloittaa toiminta joustavasti osa-aikaisesti tai
sesonkiluonteisesti. Yrittämiseen tarvitaan koulutusta ja koulutuspalvelujen käyttöä on tehostettava
erityisesti taloushallinnon osalta
Uudistuva energiantuotanto
Energiatuotannon kehittämiseen maa- ja metsätaloudessa on kiinnitettävä huomiota.
Energiaomavaraisuus ei kuitenkaan ole itse tarkoitus, jos siitä maksettava hinta on liian kallis.
Öljyvarantojen pitkän tähtäimen ehtyminen asettaa kuitenkin haasteen, jota ei välttämättä pystytä
ratkaisemaan pelkästään täysin uusia energiamuotoja kehittämällä. Tarvitaan myös uusiutuvan
energian hyödyntämisen tehostamista.
Kyrönmaalla on mahdollisuuksia hajautetun energian tuottamiseen ja erityisesti lämpöyrittäjyyttä
tulee tukea. Yhteistyössä muiden maakunnallisten toimijoiden, kuten Vaasan yliopiston Levóninstituutin kanssa, jolla on jo aiheeseen liittyviä hankkeita, on mahdollista löytää uusia
toteuttamiskelpoisia ratkaisuja energiamarkkinoille. Bioenergia, kuten liikenteeseen soveltuvat
biokaasu ja biodiesel sekä peltobiomassa, kuten olki, ruokohelpi tai energiakaura ja lisäksi
metsätähteistä jalostetut polttoaineet tulevat valloittamaan alaa fossiilisilta polttoaineilta.
Kauppa
Kaupallisessa toiminnassa keskitytään erityisesti kahteen toisiensa suhteen eri tavoin
profiloituneeseen kaupalliseen keskittymään. Vähänkyrön ja Isonkyrön rajalla sijaitseva Tervajoki
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on kuuluisa autokaupan keskittymä keskellä peltolakeuksia. Tervajoen erityisominaisuuksia ja
kilpailukykyä vahvistetaan kehittämällä autokauppaa ja ”autokauppamatkailua” tukevia toimintoja
ja palveluita.
Laihian kirkonkylä on nykyisen palveluvarustuksen, asukasluvun ja asukasluvun kehityksen
kannalta luonnollinen sijaintipaikka vähittäiskaupan keskittymälle. Vähittäiskaupan kehitystä
viedään eteenpäin alueella osana yleistä asuinviihtyvyyttä, markkinoita kuitenkaan vääristämättä
Kyrönmaan sisällä tai suhteessa Vaasan suuren asiakaspohjan vaativiin palveluihin.

3.4. Ympäristö
7 % rahoituskehyksestä
Kyrönjoki, Kyrönmaan helmi
Kyrönmaan vesistöä hallitsee alueen läpi virtaava Kyrönjoki useine haaroineen. Joen vesistö
maisemineen on monelle kylälle keskeisen tärkeää kulttuurimaisemaa. Kyrönjokilaakso on myös
yksi ympäristöministeriön esittämistä 156 valtakunnallisesti arvokkaita kulttuuri- ja
luonnonmaisemakohteesta. Näitä on esimerkiksi Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella 15
kappaletta.
Tunnetusti arvokkaiden maisemakokonaisuuksien säilyttämiseksi ja hoitamiseksi löytyy nyt
mahdollisuus: luonnonsuojelulain mukaisten maisema-alueiden perustaminen. Maisema-alueen
perustamisprosessissa tärkeän osan muodostaa maiseman hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen.
Kyseinen suunnitelma sekä hakemuksen muut pakolliset osat (mm. alueen ominaispiirteiden
määrittely, hoidon tavoitteet ja mahdolliset hoidon suositukset ja/tai määräykset) on tehtävä
aktiivisessa vuorovaikutuksessa paikallisten asukkaiden ja sidosryhmien kanssa. Toimintaryhmille
tällainen paikallistoimijoita osallistava maisemanhoitotyö olisi jatkumoa nykyiselle
kehittämistoiminnalle. Maisema-alueen perustaminen merkitsee tunnettuuden lisääntymistä ja
arvostetun aseman saamista.
Kyrönjoen vesistön kuntoon ja maisemanhoitoon sekä kokonaisvaltaiseen suunnitteluun tulee
kiinnittää huomiota. Yhteistyössä Seinäjoenseudun kehittämisyhdistyksen Liiveri ry:n ja
Studiefrämjandet i Österbottenin kanssa voitaisiin vaikuttaa joen käyttömahdollisuuksiin, kuntoon
ja maisemallisiin asioihin yhteishankkeen avulla (liite 5). Yhteistyössä kuntien ja esimerkiksi
ympäristökeskuksen kanssa on mahdollisuus saavuttaa hyviä tuloksia.
Jätevesiasiat kuntoon
Talousvesihuolto on nykyisellään hyvässä kunnossa. Suurimmat resurssiongelmat ovat hajaasutuksen tulevassa jätevesien käsittelyssä. Hajajätevesiongelman ratkaisulla on oleellinen rooli
maaseudun kehittymisessä ja asuttuna pysymisessä. Hajajätevesiasetuksen siirtymäaika vuoden
2013 loppuun osuu juuri ohjelmakauden loppuun.
Kiinteistökohtaisten jätevesiratkaisujen suunnittelun, rakentamisen ja hoidon taso on kirjavaa, mikä
työllistää erityisesti kuntien rakennusvalvonta- ja ympäristöviranomaisia. Ylityöllistetyt kuntien
rakennusvalvonta- ja ympäristöviranomaiset eivät ehdi ohjata suunnittelua ja rakentamista sekä
valvoa kohteita. Vaarana on, että rahoitusvaikeuksien vuoksi yhteishankkeita ei saada toteutettua
siirtymäaikana ja kylissä rakennetaan vieri viereen kiinteistökohtaisia jätevedenkäsittelylaitteistoja,
vaikka ongelma olisi teknis-taloudellisesti ja ympäristönsuojelullisesti järkevä hoitaa yhdessä.
Pienten jätevesiratkaisujen suunnitteluun, rakentamiseen ja hoitoon sekä niiden koordinointiin tulee
kiinnittää huomiota ja varoja mahdollisuuksien mukaan.
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Kylien jätevesihuollon kehittämishankkeissa olisi suunniteltava mahdollisimman moneen kylään
jätevesiviemäröinti ja jätevesien käsittely sekä toiminnan organisointi niin yksityiskohtaisesti että
suunnitelman perusteella hanke voitaisiin toteuttaa. Suunnitteluhankkeen yhteydessä tietoisuus
uusista jäteveden käsittelyvaatimuksista leviäisi kylille. Esimerkkikohteina hankkeessa
toteutettaisiin muutamia kylän viemäröintihankkeita suunnitelmien mukaisesti. Suunnittelussa
huomioitaisiin kylittäin vedenhankinnan ja jakelun tarpeet alueella sekä kunnassa hyväksytty
vesihuollon kehittämissuunnitelma. Vesihuollon hoitoon ja ylläpitoon tarvitaan osuuskuntia ja
palvelusopimuksia kunnan ja yksityisten yrittäjien kanssa. Käytännön läheiseen opastukseen eri
kohderyhmissä tarvitaan lisää panostusta.
Perinnebiotooppialueet ja maisemanhoito
Perinnebiotooppialueet ja luonnon monimuotoisuusalueet ovat luonnon kannalta korvaamattoman
arvokkaita. Perinnebiotoopit ovat tällä hetkellä katoavaa kansan- ja luonnonperintöä. Alueita uhkaa
hoitamattomuus
ja
sitä
myötä
rehevöityminen
ja
umpeenkasvu.
Maatalouden
ympäristötukijärjestelmä kannustaa monimuotoisuuden ylläpitämiseen, mutta tuet ovat siksi
vähäisiä, että alueiden hoito ei siltä kantilta katsottuna ole välttämättä kovin mielekästä. Laitumilla
ja niityillä elää noin neljännes maamme uhanalaisista kasvi- ja hyönteislajeista, joten näiden
elinympäristöjen turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää. Kuitenkin eläintilojen määrän vähentyessä
on laiduneläinkato iskenyt myös Kyrönmaalle.
Maaseudun palvelusopimuksilla on mahdollista löytää tekijöitä ja myös rahoitusta
perinnebiotooppialueiden kunnossapitoon. Samalla tavoin kylämaisemien hoitoon on löydettävissä
hyviä malleja. Aktiiviviljelijöiden lisäksi myös muilla tahoilla, esimerkiksi 4H-yhdistyksillä, on
mahdollisuus ryhtyä perinnemaisemien hoitajiksi ja saada korvausta tekemästään työstä. Tämä luo
mahdollisuuksia ympäristönhoitoyrittäjyyteen. Maisemanhoitosuunnitelmia sekä kylille, että
kuntakeskuksiin kaivataan kipeästi.
Maanomistajien suhtautuminen luonnon monimuotoisuuteen saataisiin myönteisemmäksi
panostamalla lisää neuvontaan ja informaatioon. Informaatio yhteistyössä esimerkiksi
tuottajajärjestöjen, maaseutukeskusten, metsäkeskusten, metsästysseurojen kanssa johtaisi
parempaan lopputulokseen kuin niin sanottu viranomaisinformaatio. Eläinpankki-ideaa pitäisi
viritellä kiireellisesti ja se voisi työllistää tai ainakin antaisi lisätuloja paikallistalouteen.

Kuva 8: Perinnemaisemaa parhaimmillaan.
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4. HYVÄT HANKKEET, RAHOITUS JA TULOKSET
4.1. Hyvä hanke –valintaperusteet
Kehittämisyhdistyksessä on linjattu, millaisilla perusteilla hankkeita arvioidaan.
Hankkeen tulee täyttää tapauskohtaisesti seuraavanlaisia kriteerejä:
Hyvillä hankkeilla edistetään alueen elinkelpoisuutta kehittämällä uusia tuotteita, palveluita,
toimintatapoja tai yhteistyömuotoja. Ne ovat paikallislähtöisiä ja lisäävät yrittäjyyteen,
tietoyhteiskuntaan tai yhteistoimintaan liittyvää osaamista sekä parantavat Kyrönmaan viihtyisyyttä
ja palveluita.
Hankkeella on työllistävä vaikutus ja se työllistää jatkossakin. Kokoaa työtehtäviä uusiksi
työpaikoiksi. On kehittävä, ei pelkästään rakentava. Hanke on hyvä, kun se saa kehitettyä
esimerkiksi yhdistystä niin, että saadaan isompikin joukko liikkeelle hyvän asian puolesta tai
yhdistykseen uusia toimijoita. Hankkeessa tehdään yhteistyötä muiden vastaavien yhdistysten
kanssa (ilman kateutta). Hankkeella toimintaan niin, että suuri yleisökin sen huomaisi eli
näkyvyyttä pitää olla.
Hankkeessa huomioidaan jokin erityinen ryhmä, esimerkiksi nuoret tai naiset. Hanke voi olla myös
”hullu idea”, joka onnistuu. Hanke voi avata näkymiä ja lisätä kansainvälistymistä. Hankkeen tulisi
myös luoda positiivista henkeä ja vaikutuksia, lisätä sosiaalista pääomaa ja tuoda toimintaa, joka
jatkuu hankkeen jälkeenkin. Hyvä hanke luo laajan yhteistyöverkoston ja kehittää kolmannen
sektorin ja kuntien välistä yhteistyötä. Herättää kiinnostusta ja innostaa myös muita toimijoita
kehittämään Kyrönmaata.
Hanketta tulee toteuttaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja ympäristöystävällisesti.
Hankkeen tulee olla realistinen, huolella mietitty ja valmisteltu. Hankkeella on selkeä tavoite,
suunnitelma ja aikataulu. Panoksen on oltava oikea suhteessa tuotokseen. Hankkeen hakijalla tulee
olla edellytykset toteuttaa hanke onnistuneesti. Hakijan tulee olla sitoutunut hankkeeseen ja
sääntöihin suhtaudutaan positiivisen vakavasti.
YHYRES -kehittämisyhdistyksen hallituksen 4.10.2007 asettamat hankevalintakriteerit:
Sen lisäksi, että hanke toteutetaan EU:n ja kansallisen lainsäädännön ja viranomaisten ohjauksen
mukaisesti edellytetään seuraavaa:
Kaikilta toteutettavilta hankkeilta:
- hanke toteuttaa Kyrönmaan kehittämisohjelmaa
- hanke on lähtökohdiltaan ja tavoitteiltaan realistinen ja toteuttamiskelpoinen
- hankkeella on selkeä suunnitelma ja aikataulu
- hanke toteutetaan kustannustehokkaasti
- hakijalla tulee olla edellytykset hankkeen toteuttamiseen
Hankevalintaa ohjaavat edellä mainittujen lisäksi seuraavat kriteerit:
- hankkeen tarpeet, idea ja toteutus nousevat paikallistasolta
- hanke parantaa alueen elinvoimaisuutta
- hankkeella on positiivinen vaikutus työllisyyteen, elinkeinotoimintaan ja/tai seutukunnan
hyvinvointiin
- hanke luo tai soveltaa alueelle uutta toimintaa ja tuoreita ajatuksia
- hanke edistää erityisesti nuorten ja naisten työpaikkojen syntymistä
- hanke toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita
- hankkeen tulee edistää tasa-arvoa ja yhteistyötä
- hankkeen toteuttajan tulee tiedottaa hankkeesta
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4.2. Rahoitus
Kyrönmaan kehittämisohjelman 2007-2013 toteuttamisen rahoitustarvetta laskettaessa pohjana
käytettiin ohjelmakautta 2000-2006, jolloin jo vuoden 2005 lopulla oli Kyrönmaalla käytetty
kehittämishankkeisiin YHYRES –kehittämisyhdistyksen myöntökiintiö 2,7 miljoonaa euroa julkista
(EU:n, Suomen valtion ja kuntien) rahaa ja ALMA-rahoitteisiin maaseutuyritystukiin lisäksi 1,9
miljoonaa samoin julkisia varoja.
Ohjelmakauden 2000-2006 kokemusten perusteella YHYRES -kehittämisyhdistys ry hakee
myöntökiintiökseen saman verran julkista rahaa kuin mitä Kyrönmaalla tuolloin käytettiin
kehittämishankkeisiin ja maaseutuyritystukiin yhteensä. Summa on koko seitsemän vuoden jaksolle
4,90 miljoonaa euroa, josta EU ja valtio rahoittavat 80% (3,92 miljoonaa euroa). Loppu 20%, siis
0,98 miljoonaa euroa, on Kyrönmaan kuntien osuus. YHYRES –kehittämisyhdistys ry sai kuntien
ilmoitukset rahoitukseen osallistumisesta määräaikaan mennessä. Kuntien vuotuinen panostus on
140 000 euroa, kun se 2001-2006 on ollut 91 802 euroa. Asukasta kohti laskettuna
kehittämistoiminnan kuntaraha nousee 5,30 eurosta enintään 8,10 euroon. Kaiken kaikkiaan
Kyrönmaan toimeliaisuutta lisäämään tulevalle seitsemälle vuodelle haetaan noin 7,54 miljoonan
euron pottia.
Yksityisten ihmisten ja yritysten odotetaan panostavan ohjelmaan noin 2,64 miljoonaa euroa.
Yksityisen rahoituksen osuudeksi, joka sisältää myös luontoissuoritukset, on laskettu 35%. Tämän
määrän saavuttaminen edellyttää merkittävää panostamista maaseutuyritysten investointitukiin.
Toimintarahaan käytetään julkisesta rahoituksesta 20 %. Toimintalinjalle 2 maankäyttö, ei
ministeriön ohjeiden mukaan tarvita yksityistä rahaa. Kuntarahaa siihen on varmuuden vuoksi
varattu 20 %, koska tältä osin ohjeistus elää vielä.
Maa- ja metsätalousministeriön 21.8.2007 myöntämä
Kyrönmaan kehittämisohjelman 2007-2013 toteuttamiseen:
EU
Valtio
Kyrönmaan kunnat
Julkinen yhteensä

indikatiivinen

rahoituskehys

1.430.400
1.112.500
635.700
3.178.600

Yksityinen

n.1.721.400

Yhteensä

n.4.900.000

Toimintarahan osuus on 577.000 euroa, siis 18,2% rahoituskehyksestä.
Jako toimintalinjoittain:
Toimintalinja 1, maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen:
Toimintalinja 2, maan käyttö:
Toimintalinja 3, maaseudun elinkeinorakenteen monipuolistaminen
ja maaseutualueiden elämänlaatu:
Toimintalinja 4, LEADER-tyyppinen toiminta:

11%
2%
69%
18%

Arvio rahoituksen prosentuaalisesta käytöstä linjoittain, toimenpiteittäin ja hanketyypeittäin on
esitetty taulukossa 6.
Vuotuinen toimintalinjoittainen rahoitus on arvioitu liitteessä 10.
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4.3. Tavoitteet
Ohjelman tavoitteena on juurensa tunteva, kulttuuristaan voimaa ammentava seutukunta. Ihmisistä
huolehditaan ikään katsomatta ja yhteisöllisyys on vahvaa. Julkisia palveluja täydentävät
maaseudun palvelusopimuksella järjestetyt palvelut. Asukkaita seutukunnalla on edelleen yli
17 000.
Kyrönmaa on turvallinen, viihtyisä, kehitysmyönteinen, tunnettu ja kiinnostava seutukunta. Siellä
on hyvät maantieteelliset ja tietoliikenneyhteydet, toimeentulo- ja harrastusmahdollisuudet. Vahva
yrittäjyys viestii innovatiivisuudesta ja ennakkoluulottomuudesta. Varsinkin nuorten ja naisten
yrittäjyys on vahvasti kasvussa. Alueella on omaksuttu kestävä kehitys ja ympäristöstä
huolehditaan. Yhteistyö on sujuvaa niin Kyrönmaan sisällä, alueiden välillä kuin
kansainvälisestikin.
Määrälliset tavoitteet on esitetty numeroin liitteessä 11.
4.4. Tulosten arviointi
Ohjelmakauden aikana kootaan jatkuvasti tietoa hankkeiden onnistumisesta, vaikutuksista ja
tuloksista. Kehittämisyhdistyksen toimihenkilöt vastaavat seuranta-aineiston kokoamisesta ja
käsittelemisestä. Tärkein tietolähde on hankkeiden toteuttajien maksatushakemusten yhteydessä
laatimat raportit ja erityisesti yleisissä kehittämishankkeissa laajemmat loppuraportit. Hankkeiden
hallinnoijat ohjeistetaan, miten ja mitä seurantatietoa tulee antaa, koska koottavan tiedon tulee olla
yhteismitallista, jotta sitä voidaan verrata asetettuihin määrällisiin tavoitteisiin ja muiden
saavuttamiin tuloksiin
Tietoa kerätään jatkuvalla vuorovaikutuksella alueen asukkaiden kanssa. Lisäksi järjestetään infoja keskustelutilaisuuksia tarvittaessa esimerkiksi kuntien luottamusmiesten kanssa. Eri toimijoille,
kuten hankevetäjille, yhdistyksen omille jäsenille tai muille organisaatioille tehdään räätälöityjä
kyselyjä ja haastatteluja tarpeellisen tiedon saamiseksi. Toimihenkilöt kokoavat tarvittaessa myös
muuta sopivaa seuranta-aineistoa, esimerkiksi tilastoja, jolla saadaan esille ohjelman kannalta
keskeisiä asioita.
Ohjelman keskeisiä määrällisiä arviointikriteerejä ovat:
Uudet yritykset
Uudet työpaikat
Uudet tuotteet ja palvelut
Uudet yhteistyöverkostot
Yrityksille myönnetyn tuen määrä
Aktivointitoimenpiteisiin osallistuneiden määrä (sukupuoli, ikä)
Lisäksi seuraamme hankkeiden määrää ja niiden toteutumista, rahoitusta ja sen jakautumista sekä
hankkeiden tavoitteiden toteutumista. Nuoriin kohdistuvien ja nuorien toteuttamien hankkeiden
määrää. Naisiin kohdistuvien hankkeiden määrää. Kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista
hankkeissa. Maaseutu-kaupunkivuorovaikutuksen toteutumista hankkeissa.
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Kuva 8: Kyrönjokivartta kauneimmillaan.
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