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Esipuhe
YHYRES-kehittämisyhdistys ry on Kyrönmaalla toimiva Leader-ryhmä. Sen toimintaa ja vaikuttavuutta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteuttamiskaudella 2007–2013 selvitetään tässä raportissa.
YHYRES ry:n vaikuttavuutta on tutkittu itsearviointi- sekä arviointitutkimuksilla kauden 2007–2013 aikana.
Toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan myös alueen Leader-rahoituksella toteutettujen hankkeiden avulla,
joiden indikaatiotietoja verrattiin YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n paikalliseen kehittämisohjelman 2007–
2013 määrällisiin ja laadullisiin tavoitteisiin. Tämä alueellisen vaikuttavuuden arviointi vastaa kysymyksiin,
onko Leader-ryhmä saavuttanut sille strategiassa asetetut tavoitteet, miten Leader-ryhmän kautta myönnetyt erilaiset hanke- ja yritystuet ovat toteutuneet ja vaikuttaneet alueen kehittymiseen sekä arvioidaan
YHYRES ry:n toiminnan merkitystä ja sen asemaa alueellisena kehittäjänä.
Alueellisen vaikuttavuuden arviointi ohjelmakaudesta 2007–2013 viimeistellään vasta nyt, koska EU:n
ohjelmakauden mitta on 7 + 2 vuotta. Kauden rahoituskiintiöstä myönnettiin hankkeita pääasiassa vuosina 2007–2013, mutta yritystukia voitiin myöntää vanhasta myöntökiintiöstä vielä vuoden 2014 aikana.
Hankkeet saivat kestää helmikuun 2015 loppuun, jonka jälkeen maksatusta oli haettava viimeistään neljän
kuukauden kuluttua. Viimeisimmät maksutiedot saimme vuoden 2015 lokakuussa ja ohjelmakauden raportoinnit päästiin viimeistelemään vuoden lopulla.

Tervajoella 22.12.2015

Kati Vaissalo
Kehittämispäällikkö
YHYRES-kehittämisyhdistys ry
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1. YHYRES-kehittämisyhdistys ry
on Kyrönmaan Leader-ryhmä
YHYRES-kehittämisyhdistys ry on Isonkyrön, Laihian ja Vaasan Vähänkyrön alueiden Leader-ryhmä. Leader
-toimintaryhmätyö käynnistyi Kyrönmaan alueella kesällä 1999, kun YHYRES-kehittämisyhdistys ry perustettiin. Yhdistyksen tavoitteena on kehittää alueensa elinvoimaa, vireyttä, yrittäjyyttä sekä luoda kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä. YHYRES-kehittämisyhdistys pyrkii saavuttamaan nämä tavoitteet laatimalla paikallisia kehittämisohjelmia/strategioita, ja tarjoamalla neuvontaa ja rahoitusta sekä yhteisöille
että yrityksille, joiden hankkeet toteuttavat yhdistyksen ohjelmia/strategioita sen toiminta-alueella.

1.1. Leader-toiminnan ominaispiirteet
Leader-toiminta tuli Suomeen EU-jäsenyyden myötä vuonna 1995 ja se levittäytyi koko Suomen kattavaksi
verkostoksi ohjelmakaudelle 2007–2013 tultaessa, tuolloin Leader-toiminta siirrettiin osaksi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa. Leaderin
kantavana ajatuksena on paikallisen asiantuntemuksen ja osaamisen hyödyntäminen kehittämistyössä.
Suomessa oli kaudella 2007–2013 yhteensä 56 Leader-ryhmää, jotka tekivät omat kehittämisohjelmansa ja
valitsivat toteutettavat hankkeet. Leader-rahoituksella voidaan tukea mm. yritysten perustamista, kehittämistä ja investointeja, kylien elinvoimaisuutta, harrastusmahdollisuuksia ja kansainvälistä toimintaa. Näin
lisätään maaseudun mahdollisuuksia ja vetovoimaa.
YHYRES-kehittämisyhdistys on toiminut Kyrönmaan kehittämisessä sekä ALMA-ryhmänä (Alueellinen maaseudun kehittämisohjelma 2000 - 2006) että vuodesta 2007 lähtien Leader-ryhmänä.

Leader-toimintaa ohjaavat Euroopan unionin maaseudun kehittämisasetuksessa määritellyt työtavat:
Alhaalta ylöspäin -periaate: kehittämisideoiden tulee olla paikallislähtöisiä, tulla ruohonjuuritasolta
ja päätösvalta kehittämisstrategian luomisessa on paikallisella toimintaryhmällä
Alueperusteisuus: paikallinen kehittämisstrategia laaditaan tietylle alueelle
Paikallinen kumppanuus: toiminta yhdistää erikokoisia julkisia ja yksityisiä toimijoita
Monialaisuus: paikallinen kehittämisstrategia yhdistää eri sektoreita, hankkeita ja toimijoita vuorovaikutukseen
Innovatiivisuus: kehittämistoiminnalla ja hankkeilla tulee olla pyrkimys uuden luomiseen
Alueiden välinen ja kansainvälinen yhteistyö: kumppanuutta harjoitetaan paikallisesti, alueellisesti, alueidenvälisesti sekä kansainvälisesti
Verkostoituminen: toiminnassa pyritään hyvien käytäntöjen jakamiseen ja toiminnasta oppimiseen

Hankkeille myönnettävä Leader-rahoitus koostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoitusosuuksista. Leader-ryhmät neuvottelevat kuntarahan rahoituskiintiöönsä hankehakijoiden puolesta, mikä tekee hankkeiden hakemisesta yksinkertaisempaa hakijan kannalta. Hankkeissa on mukana myös hanketoteuttajien yksityistä rahoitusta, joka voi olla myös vastikkeettomia suorituksia eli talkootyötä. Leader-rahoitusta voi hakea
yleishyödyllisiin kehittämis- tai investointihankkeisiin tai yrityshankkeisiin. Tukea voidaan myöntää 20–100
prosenttia kokonaiskuluista hankkeesta riippuen. Rahoitusta voivat hakea yleishyödylliset yhdistykset, julkisyhteisöt, yritykset, kunnat tai säätiöt.
Leader-ryhmän hallitus vastaa rahoitettavien hankkeiden valinnasta ja tarkoituksenmukaisuudesta itse
määrittelemiään valintakriteereitä noudattaen. Alueelliset ELY-keskukset (Elinkeino-, liikenne- ja ympä6

ristökeskus, aikaisemmin TE-keskus) tekevät lopulliset hankkeiden myöntö- ja maksatuspäätökset käyttäen laillisuusharkintaa päätösten tekemisessä. Lisäksi hanketoiminnassa noudatetaan Manner-Suomen
maaseudun kehittämisohjelmaa, Lakia Manner-Suomen maaseudun kehittämisestä sekä Valtioneuvoston
asetuksia hanke- ja yritystuista.

1.2. YHYRES ry:n toimintaa johtavat alueen asukkaat

Hallituksen
kokoukset
v.2007 - 2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Yhteensä

Hallituksen Kokouksiin osalkokoukset
listujat yhteensä
kappaletta
10
116
10
125
11
105
10
108
9
100
7
61
6
55
63
670

YHYRES-kehittämisyhdistyksen jäsenet 2014
Jäseniä yhteensä
294
Aikuisjäseniä
179
Nuoret jäsenet (alle 25v)
45
Yhdistykset
30
Yritykset
33
Muut yhteisöt
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YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n jäsenistö on kasvanut viime kauden aikana. Vuonna 2007 jäseniä oli noin
140, vuonna 2014 jäsenmäärä oli noussut 294:ään. Jäsenet ovat yhdistykselle tärkeitä paitsi todellisen
ruohonjuuritason kehittämisotteen ylläpitämiseksi mutta myös siksi, että. jäsenmäärä on yksi kriteeri, jonka perusteella yhdistyksen toimintaa ja sen vaikuttavuutta tarkastellaan.
YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n hallituksen jäsenet (12 varsinaista jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen
varajäsen) valitaan vuosittain huhtikuussa järjestettävässä vuosikokouksessa Maa- ja metsätalousministeriön ohjeiden mukaan siten, että kolmasosa edustaa alueen kuntia, kolmasosa yksittäisiä asukkaita ja
yksi kolmasosa yhteisöjä. Lisäksi perinteisesti kolmen kunnan alueelta on jokaisesta yhtä monta edustajaa.
Yhdistyksen säännöissä määrätään, että hallituksen jäsenenä tai puheenjohtajana voi olla maksimissaan
kuusi vuotta. Hallituksen kokouksiin on myös varajäsenillä mahdollisuus osallistua. Hallituksen jäsenten
into osallistua kokouksiin on ollut hyvä koko kauden ajan, keskimäärin kokouksissa on ollut läsnä noin 10
7

henkilöä. Kokouksia järjestetään hankehakemusten kertymisen ja muiden hallituksen päätöstä vaativien
asioiden myötä, keskimäärin vuodessa järjestetään yhdeksän kokousta. Hallituksen puheenjohtajat kaudella 2007–2013 olivat vuosina 2007–2011 Antti Salminen, vuonna 2012 Alpo Puumala ja vuonna 2013
Raimo MJ Kinnari.
Hallituksen päätehtävä on käsitellä toimintaryhmän vastaanottamat hankehakemukset ja tehdä niistä tarveharkinta eli toisin sanoen antaa puoltava tai hylkäävä lausunto ELY-keskukselle virallista päätöksentekoa
ja laillisuustarkastusta varten. Tiedot käsiteltävistä hankkeista ja kaikki hakemuksiin liittyvät asiakirjat lähetetään hallituksen kokouskutsun liitteenä kaikille hallituksen jäsenille noin viikkoa ennen kokousta. Näin
hankkeisiin on mahdollista tutustua kaikessa rauhassa etukäteen. Hallituksen kokouksessa hankkeet esitellään lyhyesti ja niistä käydään laajaa ja arvioivaa keskustelua. Hankkeiden valinnassa otetaan huomioon
se, kuinka ne toteuttavat yhdistyksen kehittämisohjelmaa ja hankkeiden valintakriteerejä, mikä on hankkeen haettu tukiprosentti ja yksityisrahan kertymätilanne sekä paljonko vuotuisesta rahoituskiintiöstä on
jäljellä. Hankkeita ei säädellä muutoin rahoitustyypin tai hankkeen toteuttajakunnan suhteen, vaan YHYRES-kehittämisyhdistyksen hallituksessa toteutuu hienosti koko alueen kehittämisen tahto ja hankkeiden
sisältö on etusijalla valintojen tekemisessä.
Tukiprosenttien määrittely kauden hankkeille on aina tasapainoilua myöntökiintiön, hankemäärien ja
-muotojen sekä ohjelmaan vaadittavan yksityisrahaosuuden kanssa. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa on määritelty alueittain ja hanketyypeittäin eri hankemuotojen maksimitukitasot. Paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa kehyksistään hankkeita myös alhaisemmilla tukitasoilla, alueellisen
vaikuttavuuden ja tasapuolisuuden lisäämiseksi. YHYRES-kehittämisyhdistyksen hallitus linjasi, että yritystukiin myönnetään valtakunnallisesti määritellyt maksimitukitasot. Investointituessa tämä oli 20 prosenttia, kehittämistuissa 40–50 prosenttia ja perustamistuessa (ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen)
50 %. Yleishyödyllisissä hankkeissa YHYRES ry:n hallitus linjasi, että yleishyödyllisiin investointihankkeisiin myönnetään 65 %:n tuki (tuen maksimitaso oli 75 %) ja yleishyödyllisiin kehittämishankkeisiin tuki oli
yleensä 75 prosenttia. Erityisen painavista syistä kehittämishankkeisiin voitiin myöntää tukea myös tuota
suuremmalla tukiprosentilla, tuen maksimimäärä oli 90 prosenttia. Koulutus- ja tiedonvälityshankkeisiin
tukea myönnettiin 90–100 prosenttia.
Kauden hyväksi käytännöksi
havaittiin
hankehakemusten
esikäsittely hanketyöryhmässä. Hanketyöryhmä valittiin
hallituksen jäsenistä ja siihen
voitiin pyytää osallistumaan
asiantuntijajäseniä, esimerkiksi
VASEKin yritysasiamiestä. Hanketyöryhmän olemassaolo helpotti ja vahvisti hankkeiden käsittelyä ja niihin perehtymistä.
Hanketyöryhmä toi esiin myös
hakemuksissa asioita, joita hakija pystyi vielä kehittämään
edelleen, jotta hankkeesta tuli
mahdollisimman hyvä ja tehokas. Hanketyöryhmä kokoontui
pari viikkoa ennen hallituksen
kokousta, jolloin hakijalla oli
mahdollisuus vielä täydentää
hakemustaan ennen kokouskäsittelyä työryhmän huomioimien asioiden kohdalta. Hanketyöryhmä ei kuitenkaan tehnyt
päätöstä hankkeiden rahoituksesta, vaan kommentoi hankkeiden soveltuvuutta yhdistyksen strategiaan. Päätöksen hankkeiden rahoituksesta teki hallitus.
Yhdistyksen toimihenkilöt ovat toiminnanjohtaja, kehittämispäällikkö, osa-aikainen (40 %) kehittämissuunnittelija sekä osa-aikainen toimistotyöntekijä. Toiminnanjohtaja johtaa yhdistyksen toimintaa hallituksen
ohjauksessa ja toimii yhdistyksen omien hankkeiden johtajana. Hän vastaa yhdistyksen sidosryhmäsuhteista ja toimii yhdistyksen edustajana. Kehittämispäällikkö huolehtii hanke- ja maksatusneuvonnasta ja yhdistyksen omasta maksuliikenteestä. Lisäksi hän ylläpitää diaaria ja hankejärjestelmää. Kehittämissuunnittelijan pääasialliset tehtävät ovat Kyrönmaan hankkeellisen kehittämisen suunnittelu ja hankeaktiivisuuden
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ylläpitoon liittyvät tehtävät. Lisäksi yhdistyksen palkkalistoilla on ollut kauden aikana eri hankkeiden työntekijöitä:
kyläasiamies, tiedottaja ja projektityöntekijöitä. Toimistolla on ollut myös muiden organisaatioiden hallinnoimien
hankkeiden työntekijöiden työpisteitä.
Yhdistyksen toimipiste sijaitsi kauden alussa Tervajoella
Kylkkälänraitilla. Toiminnan monipuolistuessa tilat jäivät
kuitenkin pieniksi ja epäkäytännöllisiksi, ja keväällä 2010
toimisto muutti Tervajoen Köpingintorin laidalla oleviin
avokonttoritiloihin. Uudet toimitilat mahdollistavat uudenlasta toimintaa ja muuntuvat moneen tarpeeseen.

1.3. YHYRES ry:n toiminta-alue ja visio vuosille
2007–2013
YHYRES ry:n toiminta-alueeseen kuuluvat Isokyrö, Laihia
ja Vaasan Vähäkyrö. Alueen maapinta-ala on 1034 neliökilometriä ja vesipinta-ala 7 neliökilometriä. Asukasluku on kasvussa, alueella on asukkaita yhteensä 17 609
(31.12.2012). Vuoden 2013 alussa Vähänkyrön kunta yhdistyi Vaasan kaupunkiin, jossa on yhdistymisen
jälkeen hieman yli 65 000 asukasta. Kaupungin ja maaseudun yhteiselo ja rinnakkaisuus täytyy ottaa huomioon myös kehittämistyössä; kaupunki-maaseutu-vuorovaikutuksen lisääminen on välttämätöntä, sillä
molemmat tarvitsevat toisiaan.
Kyrönmaan halki virtaa Kyrönjoki. Perinteen mukaisesti asutus on ryhmittynyt nauhamaisesti Kyrönjoen
varteen, mutta myös uusia asuinalueita on perustettu kaikkiin kolmeen kuntaan. Jokivarsiasutus ja laajojen
peltoaukeiden hallitsema lakeus ovat alueen tärkeimmät tunnuspiirteet. Elinvoimainen maaseutu ja vahva
kyläidentiteetti ovat osa kyrönmaalaista asutusta ja kulttuuria. Yhteisöllisyys näkyy vireänä kylä- ja järjestötoimintana. Alueella on noin 60 kylää, joista suuri osa on aktiivisia ja innokkaita oman alueensa kehittäjiä.
Yrittäminen ja yrittäjähenkisyys ovat alueelle perinteisesti tunnusomaisia. Yrittäminen on seudulla vahvaa, eikä vähiten Vaasan suurten teollisuusyritysten alihankintatoiminnan vuoksi. Merkittävä alueellinen
vaikutus on myös Vaasan energiateknologian keskittymällä, joka pohjoismaiden suurimpana kattaa neljänneksen koko Suomen energia-alan työpaikoista. Seudulle on muodostunut myös useita pieniä yrityskeskittymiä, yhtenä esimerkkinä Tervajoen autoliikkeiden ja alan erikoisliikkeiden yrityskeskittymä. Laihian
keskustassa on runsaasti vähittäiskauppoja. Kyrönmaalla on noin 1100 yritystä, joista valtaosa työllistää
alle viisi henkilöä. Kyrönmaan työttömyysaste oli vuonna 2012 maan keskiarvoa (9,4 %) selkeästi alhaisempi, 5,7 prosenttia. Tähän vaikuttaa koko alueen hyvä työllisyystilanne ja alueen lyhyet etäisyydet, jotka
mahdollistavat työssäkäynnin laajalla alueella.
Alueen maaseutusihteerien mukaan maatilojen määrä oli v. 2011 alueella yhteensä alle 800 tilaa eli Vähässäkyrössä 155, Laihialla 300 ja Isossakyrössä 322 tilaa. Alkutuotannon työpaikkojen osuus oli Isossakyrössä noin 20 prosenttia, Laihialla ja Vähässäkyrössä noin 10 prosenttia. Alueellisessa työnjaossa Kyrönmaa
erottuu siis edelleen erittäin alkutuotantovaltaisena alueena, alkutuotannon työpaikkojen osuuden ollessa koko Suomessa noin 4 prosenttia.
Ohjelmakaudella 2007 - 2013 YHYRES-kehittämisyhdistyksen visio oli, 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.

1.4. Kyrönmaan kehittämisen painopisteet vuosille 2007–2013
Vuosina 2007 - 2013 YHYRES ry on toteuttanut Leader-toimintaryhmänä Kyrönmaan kehittämisohjelmaa,
jonka laajoina painopistealueina ovat sopimuksellisuus, yhteisöllisyys, yrittäjyys ja ympäristö. Painopistealueet ovat valittu kehittämisohjelman valmistelun perusteella, mm. SWOT-analyysin avulla kuitenkin niin,
että strategia on alueella mahdollisimman salliva. Kehittämisohjelman painopisteet mahdollistivat monipuolisen paikallisen kehittämisen, mikä yhdessä tehokkaan verkostoitumisen kanssa on vahvistanut yhdistyksen asemaa alueen kokonaisvaltaisena kehittäjänä. Kyrönmaan kehittämisohjelman 2007 - 2013 voit
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lukea kokonaisuudessaan yhdistyksen kotisivuilta osoitteesta www.yhyres.fi.
Sopimuksellisuus

Maaseudun palvelusopimuksilla vastataan Kyrönmaan tekemättömien töiden kysyntään esimerkiksi hoiva-,
ympäristönhoito- ja muilla palvelualoilla. YHYRES-kehittämisyhdistystä kehitetään välittäjäorganisaatioksi, sen tehtävänä on saada työ ja sen tekijä kohtaamaan. Kuntien palveluntuottamismahdollisuudet heikkenevät lisääntyvien tarpeiden ja vähenevien resurssien paineessa. Sopimuksellisuudella varmistetaan palveluiden säilyminen maaseudulla, jolloin haja-asutusalueet pysyvät houkuttelevana asumisvaihtoehtona.
Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyys on maaseudun vastavoima vallitsevalle urbaanille yksilöllisyydelle. Kyrönmaan yhteisöllisyyttä vahvistetaan tukemalla asukkaiden omista tarpeista lähteviä kehittämistarpeita asumiseen, palveluihin
ja harrastuksiin liittyen. Kyrönmaalla on vielä vahvaa kökkä- eli talkoohenkeä, ja se lisää yhteisöllisyyttä.
YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n alueella on toteutettu monia yleishyödyllisiä kehittämis- ja investointihankkeita, jotka ovat lisänneet yhteisöllisyyttä entisestään. Yhteisöllisyyden vahvistaminen tarvitsee
yhteistyön tekemisen lisäämistä ja voimistamista. Tarvitaan lisäksi myös asennekasvatusta ja me-henkeä
edistäviä toimenpiteitä eri yhteisöjen keskuudessa.
Yrittäjyys

Ulkoinen- ja sisäinen yrittäjyys on perusta, joka luo pohjan alueen elinkeinoelämän menestykselle ja sitä
myöten Kyrönmaalla asumiselle kaikkein välttämättömimmän edellytyksen, työn ja toimeentulon. YHYRES-kehittämisyhdistys on ollut tukemassa monien yritysten aloittamista, kehittämistä ja työllistämistä.
Ympäristö

Kyrönmaan vetovoimatekijä on Kyrönjoen maaseutumainen viljelty kulttuuriympäristö peltoaukeineen ja
pohjalaistaloineen, tämän menneet sukupolvet ovat meille jättäneet. Tämä ympäristö kuuluu myös tuleville sukupolville. Tästä huolehditaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
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2. Kyrönmaan kehittämisohjelman
toteutuminen 2007–2013
2.1. Hanketoiminnan rahoituskiintiö ja sen jakautuminen rahoituslähteittäin
Leader-hankerahoitus kaudelle 2007–2013 jakautui siten,
että 45 prosenttia koostui EU:n, 35 prosenttia Suomen Valtion osuudesta ja 20 prosenttia alueen kuntien osuudesta.
Ohjelman rahoitusvaatimuksena on, että julkisen tuen lisäksi
paikallinen Leader-ryhmät kokoavat laskennallisesti vähintään 35 prosenttia yksityistä rahoitusta ohjelman koko summasta. Yksityistä rahoitusta ohjelmaan kertyy, kun esimerkiksi yrityksen investointitukea myönnetään yritykselle 20
prosenttia ja investoinnin loput 80 prosenttia, jonka yrittäjä
maksaa itse, lasketaan ohjelman yksityisrahaosuudeksi.
Kyrönmaan kehittämisohjelman 2007–2013 suuntaa antavaksi myöntökiintiöksi Maa- ja metsätalousministeriö myönsi
ohjelmakauden alussa 3 178 600 euroa. Kuntien panostus kehittämisohjelman rahoituksessa on merkittävä, 20 % julkisesta rahoituksesta, johon kunnat sitoutuivat kuntarahoitussopimuksilla. Kun ohjelman toteuttamiseen tarvitaan vielä 35
% yksityistä rahoitusta, oli Kyrönmaan kehittämiseen käytettävissä vuosille 2007–2013 noin 4,9 miljoonaa euroa. Tämän
lisäksi YHYRES ry sai Maa- ja metsätalousministeriöltä lisärahoitusta kaksikin kertaa ja vielä lisäksi Perä-Pohjolan Kehitys
ry:ltä käyttämättä jäänyttä EU:n rahoitusosuutta. Ohjelmakauden päättyessä yhdistyksen rahoituskiintiön kokonaissumma julkista tukea oli yhteensä 3 432 732 euroa. Yksityistä
rahoitusta hankkeisiin sitoutui reilusti yli tavoitteen, 39 prosenttia, joten koko Kyrönmaan kehittämisen potti kasvoi 5,6
miljoonaan euroon.
MYÖNNETYT	
  RAHAT	
  2007-‐2013
	
  

Toimintalinja	
  1	
  
Toimintalinja	
  3	
  
Yhteishankkeet	
  
Toimintaraha	
  	
  
Yhteensä	
  

Valtio	
  

EU

182	
  866,88	
  

142	
  229,82	
  

17	
  115,75	
  

13	
  312,25	
  

1	
  028	
  076,22	
  

316	
  800	
  

1	
  544	
  859	
  

Kunnat

81	
  274,18	
  

Yksityinen
rahoitus
(sis.talkoot)
370	
  975,18	
  

Julkinen	
  tuki	
   Kokonaisrahoitus
yhteensä	
  
406	
  370,90	
  

777	
  346,08	
  

799	
  385,69	
  

456	
  865,40	
  

1794973,84	
  

2	
  284	
  327,00	
  

4	
  079	
  300,84	
  

246	
  400	
  

140	
  744,52	
  

0	
  

704	
  000	
  

704	
  000,00	
  

1	
  201	
  328	
  

7	
  607,00	
  

686	
  491	
  

3	
  707,00	
  

2	
  169	
  656	
  

38	
  035	
  

3	
  432	
  732,90	
  

41	
  742,00	
  

5	
  602	
  388,92	
  

	
  

2.2. Kuntien rahoitusosuudet
YHYRES-kehittämisyhdistys ry ja Isonkyrön, Laihian ja Vähänkyrön kunnat allekirjoittivat sopimuksen Maaseutuohjelman kuntarahaosuudesta ja seurannasta Kyrönmaan kehittämisohjelman 2007–2013 toteuttamiseksi 21.2.2008. Kuntien rahoitusosuus jaetaan ohjelman seitsemälle toteutusvuodelle yhtä suurina
vuotuiserinä. Kuntaraha kerätään etukäteen rahoituskiintiön mukaisesti, toisin kuin ELY-keskuksen myöntämissä maaseuturahaston hankkeissa, joissa kuntaraha pitää hankekohtaisesti erikseen neuvotella kunnan kanssa. YHYRES-kehittämisyhdistys on lähettänyt kunkin vuoden syyskuun loppuun mennessä vuosittain rahoitusvarausesityksen seuraavan vuoden kuntarahoista. Kuntakohtainen vuotuinen rahoitus jaetaan
kuntien kesken edellisen vuoden lopun asukasluvun mukaan.
Kunnat maksoivat kuntarahaa ohjelmakaudella 2007–2013 yhteensä 686 491 euroa. Jokaista kunnan sijoittamaan euroa vastaan alueen kehittämiseen saatiin EU:n ja Valtion rahaa 4 euroa ja lisäksi 3,9 euroa
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yksityisenä rahoituksena. Näin ollen kunnan rahoitusosuus koko ohjelmakauden kehittämispotista oli vain
12 prosenttia.

2.3. Rahoitetut hankkeet ja rahoituksen toteuma
Kyrönmaalla YHYRES-kehittämisyhdistyksen alueella v 2007 - 2013 hankerahoitusta haettiin yhteensä 50
yleishyödylliselle hankkeelle. Yleishyödyllisiä investointihankkeita oli 22 kappaletta ja yleishyödyllisiä kehittämishankkeita 17. Yleishyödyllisiä koulutushankkeita oli 3 kpl ja elinkeinollista kehittämistä 3 kpl. Yleishyödyllisiä investointihankkeita oli myös 5 koordinointihanketta
Yritystuet olivat merkittävä osa hanketoimintaa Kyrönmaan alueella. YHYRES-kehittämisyhdistys ry hyväksyi yhteensä 47 yritystukihakemusta vuosien 2007 - 2013 aikana. Tukea haettiin yrityksen perustamiseen,
kehittämiseen ja yrityksen investointeihin. Kyrönmaalla yrityksen investointitukea haettiin 33 yritykselle,
kehittämistukea haettiin 11 yritykselle ja käynnistystukea 3 yritykselle. Osa yrityksistä hyödynsi niin kehittämis-, käynnistys- kuin investointitukeakin.

2.4. Yhteenveto hankerahoituksesta 2007–2013 paikkakunnittain
Ohjelmakausi	
  2007	
  -‐	
  2013	
  
ISOKYRÖ	
  
VÄHÄKYRÖ	
  
LAIHIA	
  
Kyrönmaan	
  alueella	
  toteutetut	
  
yhteishankkeet	
  
Koordinointihankkeet	
  

Yrityshanke	
  

Yleishyödyllinen	
  hanke	
  

22	
  
13	
  
12	
  

16	
  
11	
  
7	
  
18	
  

	
  	
  

5	
  

	
  	
  

	
  

Alueellisesti kehittämishankkeet jakautuivat oheisen taulukon mukaisesti Isonkyrön, Laihian ja Vähänkyrön kanssa. Isossakyrössä yleishyödyllisiä investointihankkeita toteutettiin 11 ja yleishyödyllisiä kehittämishankkeita 5. Vähässäkyrössä yleishyödyllisiä investointihankkeita oli 8 ja kehittämishankkeita 3. Laihialla yleishyödyllisiä investointihankkeita oli 4 ja kehittämishankkeita 3.

2.5. Hankeneuvonnan avulla vähemmän huteja
YHYRES-kehittämisyhdistys sai kaudella 2007–2013 yhteensä 117 hankehakemusta. Näistä hakemuksista
hakija perui 11 hakemusta ennen hallituksen käsittelyä ja 9 hanketta sai hylkäävän päätöksen.
Hakemusten alhainen hylkäysmäärä johtuu siitä, että hankkeet on valmisteltu hallituksen käsittelyyn mahdollisimman hyvin; hakijaa on sparrattu ja neuvottu muokkaamaan hankkeistaan sellaiset, että niissä ei olisi
laillisuusestettä. Sellaiset hankkeet, joiden toteuttamisessa olisi laillisuuseste tai ne eivät sopisi alueen
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kehittämisohjelmaan, on ohjattu muiden rahoitusvaihtoehtojen piiriin tai hakijalle on kerrottu suoraan,
että hakemuksen hyväksymiselle on olemassa jokin konkreettinen este. Näin hankeneuvonnalla on yritetty välttää hakijoiden turhaa juoksutusta ja turhaa hakuprosessia, sillä hankehakemuksen kokoaminen
on kuitenkin iso prosessi hakijayhdistyksen hallitukselle ja projektiväelle. Perutut hakemukset johtuivat
useimmiten siitä, että hakuprosessin aikana ilmeni jokin sellainen laillisuuseste, että hanketta ei olisi voitu
kuitenkaan hyväksyä. Silloin helpointa hakijan kannalta oli perua hakemuksensa.
Suurin osa YHYRES ry:n hallituksen puoltamista hankkeista meni läpi myös ELY-keskuksen laillisuustarkastuksesta. Muutama hanke kuitenkin sai Pohjanmaan ELY-keskuksen hylkäävän päätöksen, usein syynä oli
jokin hankkeiden tarkemmassa laillisuustarkastuksen yhteydessä esiin tullut asia, joka esti hankkeen hyväksymisen.
Perutut ja hylätyt hakemukset 2007 - 2013
Peruttuja yrityksen investointi
Hylättyjä yrityksen investointi
Peruttuja yrityksen kehittäminen
Hylättyjä yrityksen kehittäminen
Peruttuja yrityksen käynnistystuki
Peruttuja elinkein. kehittäminen
Peruttuja koulutus
Hylättyjä yleishyödyllinen investointi
Peruttuja yleishyödyllinen kehittäm.
Yhteensä

5
5
1
2
1
2
1
2
1
20

Hankeprosessia on monesti kuvattu byrokraattiseksi ja hitaaksi, mutta moni hanke on prosessin aikana
kehittynyt myös hankesparrauksen ansiosta ja ideasta on kehkeytynyt hankehelmi. Hankkeiden haku- sekä
maksatusprosessiin on hakija aina halutessaan saanut Leader-toimistolta apua ja neuvoja – yksin ei ole
tarvinnut paperisotaa käydä. Usein myös mielikuvat hankebyrokratiasta ovat olleet voimakkaita ja yhden
hankkeen toteuttamisen jälkeen mielikuvat ovat muuttuneet ja on haluttu hakea tukea toisenkin kerran.
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3. Kyrönmaan kehittämisohjelman määrälliset
tavoitteet ja niiden toteutuminen
Kyrönmaan kehittämisohjelmaa on toteutettu rahoittamalla hanke- ja yritystukia yhdistykselle osoitetusta
myöntökiintiöstä. Kehittämisohjelmaa valmistellessa ohjelman paikalliselle toteutumiselle on määritelty
sekä määrällisiä että laadullisia tavoitteita. Paikallisten kehittämisohjelmien laadinnan jälkeen kootaan
koko Suomen kattava Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma ja siihen määritellään tavoitteet ja
toimenpiteet. Hanketoiminta on jaoteltu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007–2013 mukaisesti eri toimenpiteisiin ja alatoimenpiteisiin. Kyrönmaan kehittämisohjelma toteuttaa omalta osaltaan
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa. Leader-ryhmänä lähtökohtamme on kuitenkin aina paikallinen tarve, joten aivan kaikki tavoitteet eivät voi olla samoja, vaan painotukset vaihtelevat alueittain.

3.1. Kyrönmaan kehittämisohjelman toteutuminen toimintalinjoittain

Toimintalinja 1: Maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen
Toimintalinjassa ovat keskiössä maatalouden, elintarviketalouden, metsätalouden ja puunjalostuksen tuotantoketjujen kilpailukyvyn kehittäminen. Toimenpide on jaettu alatoimenpiteisiin, kuten 111: Ammatillista koulutusta ja tiedotusta koskevat toimet, 123: Maa- ja metsätaloustuotteiden arvon lisääminen sekä
124: Yhteistyö maatalouden ja elintarvikealan sekä metsätalouden uusien tuotteiden, menetelmien ja
tekniikoiden kehittämiseksi. Toimintalinja 1:n strategisista tavoitteista Kyrönmaan kehittämisohjelma on
toteuttanut ikärakenteen parantamista ja maatalouden monipuolistumista. Näihin olemme rahoittaneet
sekä koulutus- että kehittämishankkeita ja yritystukia. Maataloustuotteiden jatkojalostusta ja bioenergian
käyttöä on myös edistetty hanketoiminnalla.
Ammatillista koulutusta ja tiedotusta koskevat toimet (osaaminen ja koulutus maa-, metsä- ja elintarviketaloudessa, tp 111) – toimenpiteelle oli arvioitu käytettävän 1 % yhdistyksen myöntökiintiöstä eli 5240 euroa. Toimenpide 111 yhdistys rahoitti 3 kappaletta, yhteensä 14 183 euroa. Myöhemmin toimenpide jaettiin vielä alakohtiin toimenpiteeksi 111.1, joita yhdistys rahoitti 2 kappaletta, tukea yhteensä 213 368,04
euroa, sekä toimenpiteeksi 111.2, joita yhdistys rahoitti 2 kappaletta yhteensä 30 571,42 euroa.
Maa- ja metsätaloustuotteiden arvon lisääminen (tp 123) toimintalinjalle oli varattu haetusta myöntökiintiöstä 7 % eli 24 456 euroa. Ohjelmasta rahoitettiin kyseiselle toimintalinjalle yhteensä 9 hanketta joille
tukea maksettiin yhteensä 81 848,15 euroa.
Yhteistyö maatalouden ja elintarvikealan sekä metsätalouden uusien tuotteiden, menetelmien ja tekniikoiden kehittämiseksi (tp 124) -toimenpiteelle oli varattu ohjelmasta 3 % eli 18 866 euroa. Ohjelmakauden
aikana toimenpidettä 124 toteutti yksi hanke, jonka julkinen tuki yhteensä oli 76 073 euroa.
Toimintalinja 2: Ympäristön ja maaseudun tilan parantaminen
Toimintalinjassa Leader-rahoituksella olisi voitu rahoittaa ei-tuotannollisia investointeja eli lähinnä monivaikutteisten kosteikkojen hoitoa ja perinnebiotooppien hoitosopimuksia.
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Toimintaryhmän toteuttamat maatalouden ympäristötuet: monivaikutteisten kosteikkojen hoito ja perinnebiotooppien hoito – toimenpiteet (214 ja 216) eivät kauden kuluessa lähteneet toimintaryhmän myöntäminä tukina liikkeelle juuri missään päin Suomea. Toimintalinjalle oli YHYRES-kehittämisyhdistyksen kiintiöstä varattu 2 prosenttia, yhteensä 11 583 euroa. Toimenpiteeseen varatusta kiintiöstä yhdistys luopui
muiden Leader-ryhmien tavoin kauden aikana. Todennäköisimpänä syynä tukimuodon kiinnostamattomuuteen on sopivien kohteiden harvalukuisuus alueella. Tärkeimmät perinnebiotooppi-, luonnon monimuotoisuus- ja kosteikkokohteet ovat yksityisten maanomistajien hallussa ja näin ollen maatalouden ympäristötuen piirissä. Myöskään tukien ehtoja ei pidetty riittävän houkuttelevina.
Toimintalinja 3: Maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen
Toimintalinjan 3 alle sijoittuivat suurin osa YHYRES-kehittämisyhdistyksen tukemista hankkeista. Yritystuilla olemme vaikuttaneet yritysten ja työpaikkojen määrän lisääntymiseen, työllisyyden paranemiseen sekä
elinkeinojen monipuolistumiseen. Hankevalintakriteerimme huomioivat myös naisten ja nuorten työllistymisen. Innovaatiot ja tuotekehitys olivat hankevalinnassa etusijalla painottuen paikalliseen näkökulmaan.
Erityisen hyvin olemme edistäneet kylien säilymistä vireinä ja toimivina. Tässä erinomaisina työkaluina ovat
olleet koordinointihankkeet. Toimintalinjalla 3 toteutettiin myös useita ympäristötoimenpiteitä, mm. kylämaiseman kunnostusta ja jokivarsien puhdistusta.
Toimintalinja sisälsi seuraavat alatoimenpiteet:
311 Taloudellisen toiminnan laajentaminen maatalouden ulkopuolelle, (maatilojen monialaistaminen)
oli varattu 3 % kiintiöstä eli 6289 euroa. Toimenpidettä toteutti YHYRES ry:n alueella 4 yritystukea, tuki
yhteensä 13 859,50 euroa.
312 Mikroyritysten perustaminen ja kehittäminen: tuki yritysten perustamiseen ja kehittämiseen (tp
312) oli tärkeä yhdistyksen strategian toteutumisen kannalta, ja sille oli varattu 28 % kehyksestä eli 59 417
euroa. YHYRES-kehittämisyhdistys rahoitti yhteensä 31 yritystukea, jotka toteuttivat tätä toimenpidettä,
tuen ollessa yhteensä 384 535,23 euroa.
313 Matkailuelinkeinojen edistäminen: Matkailuelinkeinojen edistäminen (tp 313) – toimenpiteelle oli
varattu 5 % kehyksestä, yhteensä 27 950 euroa. YHYRES-kehittämisyhdistykselle ei tullut ohjelmakaudella
2007–2013 ainoatakaan kyseistä toimenpidettä toteuttavaa hankehakemusta.
321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelut: Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelut (tp 321) -toimenpiteelle oli varattu kehyksestä 10 % eli 55 899 euroa. YHYRES ry rahoitti 19 hanketta jotka toteuttivat kyseistä toimenpidettä, yhteensä tukisumman ollessa 279 907,63 euroa.
322 Kylien kunnostus ja kehittäminen: Kylien kunnostus ja kehittäminen (tp 322) – toimenpiteeseen varattiin 15 % kiintiöstä eli 73 368 euroa. Kyseisestä toimenpiteestä rahoitettiin yhteensä 27 hanketta, joiden julkinen tuki oli yhteensä 789 611,90 euroa.
323 Maaseutuperinnön säilyttäminen ja edistäminen: Maaseutuperinnön säilyttäminen ja edistäminen
(tp 323) -toimenpiteelle varattiin 6 % kehyksestä, yhteensä 31 444 euroa. Kauden aikana toimenpidettä
toteutti 7 hanketta, yhteensä 180 036,56 tukieurolla.
311 Koulutus ja tiedotus: Koulutus ja tiedotus -toimenpiteeseen (tp 331) varattiin 2 % kiintiöstä, 10 481
euroa. Toimenpidettä toteutti 4 hanketta 13 859,50 tukisummalla.
Toimintalinja 4
Toimintalinjalla 4 yhdistyvät linjojen 1, 2 ja 3 sisällölliset tavoitteet Leader-toiminnan metodologiseen toimintatapaan. Toimintalinjalla 4 olemme toteuttaneet Leader-toimintatavan kaikkia tavoitteita, kuten kehittämisohjelmassa on kaavailtu.
Toimenpide 421 Yhteishankkeet YHYRES-kehittämisyhdistyksen kehittämisohjelmassa vuosille 2007
-2013 yhteishankkeisiin oli varattu haetusta myöntökiintiöstä 5% eli 33 190 euroa. Kehittämisohjelman
toteutusaikana YHYRES-kehittämisyhdistys rahoitti kaksi yhteistyöhanketta, niiden rahallinen osuus oli
53 535,82 euroa.
Toimenpide 431: Paikallisen toimintaryhmän toiminnan takaaminen, pätevyyden hankkiminen ja toiminnan edistäminen sisälsi yhdistyksen Toimintarahahankkeet, joita oli kaudella 2007–2014 kaksi kappaletta.
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Toimintahankkeille on Maaseutuviraston ennalta määräämä rahoitusosuus koko yhdistykselle myönnetystä kiintiöstä.

3.2. Toimintaraha
YHYRES-kehittämisyhdistys ry:lle toimintaraha koko ohjelmakaudella oli kaikkiaan 704 000 euroa, jonka
Maa- ja metsätalousministeriö on määritellyt enintään 20 prosentiksi myöntökiintiöstä. Kuntarahan osuus
oli toimintarahasta 20 %, kuten muussakin rahoituksessa, 140 800 euroa. Hankkeelle tekivät töitä toiminnanjohtaja, kehittämispäällikkö, kehittämissuunnittelija sekä tuntipalkkainen toimistotyöntekijä. He työskentelivät myös muissa yhdistyksen omissa hankkeissa.
Toimintahanke mahdollistaa Leader-toiminnan käytännön toteuttamisen alueella ja paikallisten hankkeiden aktivoinnin ja neuvonnan. Hankkeella rahoitetaan Leader-toimintaryhmän toiminnassa tarvittavien
taitojen hankkimista, henkilöstön palkkausta, tiedon välittämistä alueen toimijoille ja koulutusta sekä verkostoitumista niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Rahoituksella taataan Leader-toimintatavan toteutuminen, paikallisen kehittämisohjelman toteuttaminen ja toimintalinjojen 1 - 4 tavoitteiden saavuttaminen
paikallistasolla.
Toimintahanke 1:tä toteutettiin 12.11.2007–30.11.2010. Toimintahanke II alkoi 1.12.2010 ja jatkui vuoden
2014 syksyyn. Hankkeen rahoitus tulee 100-prosenttisesti julkisesta tuesta. Toimintahankkeisiin on v. 2007
maa- ja metsätalousministeriön ohjeistuksen mukaan kohdistettava 577 000 euroa Kyrönmaan kehittämisohjelmasta 2007-2013. Lisäksi vuoden 2012 alusta MMM myönsi YHYRES-kehittämisyhdistys ry:lle lisärahoituskiintiön, josta 127 000 euroa tuli ohjata toimintahankkeeseen.
YHYRES-toimintahankkeen tavoitteina oli tiedotuksen ja aktivoinnin osalta tuoda esiin Kehittämisohjelman mahdollisuudet ja innostaa ja aktivoida asukkaita kehittämään omaa seutuaan. Hankkeiden kaikki seurattavat tavoitekohdat toteutuivat suunnitellusti, osa jopa moninkertaisesti.
Toimintahankkeen viestintä-ja aktivointitoimet
YHYRES-toimintahanke

Tavoitetaso

Toteutuma

207
10
17
180
160
34
680

248
20
27
272
314
33
1493

Toimintahankkeiden 1 & 2 toteuma yhteensä
Tiedotustoimet yht
- Tiedotustilaisuudet kpl
- Lehdet, esitteet yms. kpl
- Lehtiartikkeleiden lukumäärä
Tiedotustilaisuuksien osallistuneiden määrä
Aktivointitilaisuudet kpl
Aktivointitilaisuuksiin osallistuneet
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3.3. Koko Kyrönmaan alueella toteutetut hankkeet
Koko Kyrönmaan alueella toteutettuja hankkeita toteutettiin yhteensä 12 kappaletta, niihin julkista tukea myönnettiin yhteensä 820 853,38 euroa. Näiden hankkeiden hallinnoijina toimivat yleensä suuremmat
organisaatiot kuten kunnat ja koulutuskeskukset. Hankkeiden toteutusalueena oli koko Kyrönmaan alue
Isossakyrössä, Vähässäkyrössä (tai Vaasan Vähässäkyrössä) ja Laihialla. Yhteishankkeiden avulla on saatu alueella vietyä eteenpäin tärkeitä teemoja ja kokonaisuuksia, joiden toteutuminen ilman yhteistyötä
ja hankerahoitusta olisi ollut mahdotonta. Laajempien kehittämishankkeiden tulokset eivät välttämättä
konkretisoidu kokonaisuudessaan vielä hankkeen päättyessä, vaan hankkeilla saadaan aikaan usein pieniä
positiivisia vaikutuksia, jotka jäävät elämään myös hankkeen jälkeen.

Kyrönmaan(alueella(toteutetut(yhteishankkeet((
Kyrönmaan(hajajätevedet(
Hevosvoimaa(Kyrönmaalle(
Autiosta(asutuksi(
Yritystä(ja(intoa(Kyrönmaan(tiloille(
Jätevesitieto(toiminnaksi(

Hallinnoija(

Julkinen(tuki(
euroa(
Isonkyrön(kunta( 149(890,00(
Laihian(kunta(
18(831,00(
Isonkyrön(kunta( 43(069,50(
SEDU(
148(500,00(
Isonkyrön(kunta( 149(715,00(

Kyrönmaa(Action(
Omaa(Energiaa(Kyrönmaalta(
Lähiruokaa(Kyrönmaalta(Omaalaismakuja(
ruokapöytään(

Vamk(Oy(
SEDU(
Vamk(Oy(

104(220,00(
17(100,00(
76(073,40(

Kyrönmaan(monipuolistuva(maaseutu(

SEDU(

36(810,00(

Kyrönmaalaisten(nuorten(kansainvälistyminen(

Vamk(Oy(

42(620,66(

Kansainvälinen(esiselvityshanke(hevostaloudesta(

YHYRES(ry(

8(700,00(

Kyrönmaan(maatalouden(kilpailukyvyn(
parantaminen(esiselvitys(

YHYRES(ry(

14(310,00(
(

Ostrobotnia(International,(Yhyres(ry:n(osuus(

Aktion(
Österbotten(

20(780,00(

Ostrobotnia(goes(Europe,(Yhyres(ry:n(osuus(

Aktion(
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3.4. Koordinointihankkeilla mahdollistettiin kylien pienet investoinnit
Koordinointihanke on maaseudun kehittämisen työkalu, jonka tarkoituksena on helpottaa pienehköjen
hankkeiden toteuttamista. Leader-toimintaryhmä toimii koordinointihankkeessa useamman (vähintään
kolmen) pienen hankkeen koordinoijana. Toimintaryhmä on hankkeiden hallinnoija ja hoitaa suurimman
osan hankebyrokratiasta. YHYRES-kehittämisyhdistys ry rahoitti kaudella 2007–2013 yhteensä viisi koordinointihanketta, niissä toteutettiin kaikkiaan 34 alahanketta. Kaikki koordinointihankkeet olivat yleishyödyllisiä investointihankkeita. Koordinointihankkeiden kustannusarviot olivat yhteensä 364 326,95 euroa,
josta julkisen rahoituksen osuus oli 276 023,39 euroa.
Koordinointihankkeet olivat uusi hankemuoto, joka kauden kuluessa muotoutui hyväksi käytännöksi. Koordinointihankkeet antoivat yhdistyksille mahdollisuuden tutustua hanketoimintaan pienemmillä hankkeilla,
vahvemmassa ohjauksessa ja kollektiivisessa muodossa. Valitettavasti hankebyrokratia ei koordinointihankkeiden osalta pienentynyt ennakoidusti, vaikka se oli yksi hankemuodon tavoitteista. Koordinointihankkeet
kuitenkin toivat tarpeellisen lisän hankevalikoimaan mahdollistamalla myös pienempiä investointeja ja sitä
kautta ”edullisen” tavan tutustua hankemaailmaan. Moni koordinointihankkeeseen osallistunut yhdistys
on sittemmin rohkaistunut ja innostunut hakemaan myös ”oikeaa” kehittämishanketta. Näin kynnys hanketoimintaan on saatu matalammaksi ja hankkeiden mahdollisuudet yhä useamman toimijan ulottuville.
Seuraavassa esitellään lyhyesti yhdistyksen rahoittamien koordinointihankkeiden sisällöt.
Yhteisöjen kokoontumistilojen jätevesien käsittely sekä energiatehokkuuden kone- ja laiteinvestoinnit
Hankkeen tavoitteena oli jätevesien käsittelyn ajanmukaistaminen sekä energiatalouden ja -turvallisuuden
edistäminen. Alahankkeita oli 7 yleishyödyllistä investointihanketta, joissa asennettiin ilma- ja maalämpöpumppuja Kyrönmaan alueen kylätaloihin ja muihin yhteisiin kokoontumistiloihin. Alahankkeiden kustannusarvio oli yhteensä 61 120 euroa, josta julkinen tuki oli 65 % eli yhteensä 39 728 euroa.
Yhteisöjen liikuntavälinehankinnat lasten ja nuorten toimintaan
Hankkeen tavoitteena oli Kyrönmaan alueen lasten ja nuorten aktivointi ja toiminnan tehostaminen. Hankkeessa toteutettiin yleishyödyllisinä investointihankkeina 7 alahanketta, jotka keskittyivät lasten ja nuorten urheiluvälineiden hankintaan. Tukea myönnettiin myös urheilukentän ylläpito- ja huoltovälineisiin. Alahankkeiden kustannusarvio oli yhteensä 63 132,16 euroa, josta julkinen tuki oli 65 % eli yhteensä 47 349,12
euroa.
Kylämaiseman parantaminen
Hankkeella haluttiin vaikuttaa kyläympäristön viihtyvyyteen ja yleisilmeen kohentumiseen. Mukaan tuli
neljä alahanketta, jotka olivat yleishyödyllisiä investointihankkeita. Rakennuksia kunnostettiin pintapuolisesti ja piha-alueita siistittiin. Pihoja salaojitettiin ja laitettiin sadevesiviemäreitä. Alahankkeiden kustannusarvio oli yhteensä 58 112,52 euroa, josta julkinen tuki oli 65 % eli yhteensä 44 702 euroa.
PUUHA – Toimintaa kylille!
PUUHA - Toimintaa kylille! -koordinointihankkeen kohderyhmänä olivat Kyrönmaan alueen kylät, asuinalueet ja niiden asukkaat. Hankkeen tarkoituksena oli kannustaa yhteistoimintaan Kyrönmaan kyliä ja täten
lisätä yhteisöllisyyttä. Alahankkeina oli 12 yleishyödyllistä investointihanketta ja niissä mm. remontoitiin
nuorisoseuralle näyttämöä, hankittiin paini- ja ampumaurheiluvälineitä sekä huoltovälineitä. Hankkeessa
myös kunnostettiin kylätaloa ja hankittiin kyläläisten käyttöön laituri ja kajakkeja. Alahankkeiden kustannusarvio oli yhteensä 48 075,44 euroa, josta julkinen tuki oli 65 % eli yhteensä 31 249,04 euroa.
TOUHU – koordinointihanke
Hankkeen tavoitteena oli Kyrönmaan kylien ja asuinalueiden asukkaiden aktivointi ja toiminnan kehittäminen. Hankkeen avulla parannettiin lasten viihtyvyyttä ja leikkien turvallisuutta sekä mahdollistettiin
yhteinen kokoontumispaikka lähiympäristöön. Alahankkeita oli neljä yleishyödyllistä investointihanketta
ja niillä hankittiin lapsille sopivia harjoitusvälineitä mm. ampumahiihtoon ja lähettäjänkello hiihto- ja yleisurheilujaostoille. Alahankkeiden kustannusarvio oli yhteensä 26 648,13 euroa, josta julkinen tuki oli 65 %
eli yhteensä 17 321,28 euroa.
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4. YHYRES ry:n toiminnan ja tulokset ja vaikuttavuus
ohjelmakaudella 2007–2013
Seuraavassa tarkastellaan YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n kehittämisohjelmaa kaudelle 2007–2013 sekä
siinä asetettuja tavoitteita ja tuloksia. Kehittämisohjelma 2007–2014 valmisteltiin vuosina 2005–2006 ja
kauden tavoitteet asetettiin myös tuolloin. Tavoitteiden asettaminen oli erityisen haasteellista, sillä tuolloin ei ollut vielä tietoa kauden hanke- tai yritystukien muodoista tai säädöksistä. Yritystukien tavoitteiden asettaminen oli vaikeaa, sillä alueella ei ollut aikaisemmin myönnetty yritystukia maaseuturahastosta.
Myös maan ja maailman taloudellinen tilanne sekä suhdanteet vaikuttavat herkästi tavoitteiden asettamiseen.
Hanketoiminnan tuloksia seurattiin kaudella 2007 - 2013 hankkeiden seurantatietolomakkeiden eli indikaattorilomakkeiden avulla. Niihin hanketoimijat merkitsivät hankkeille asetetut tavoitteet ja hankkeiden
päättymisen jälkeen toteutuneen tilanteen valmiiksi annettujen kysymysten pohjalta. Seurantatietolomakkeiden kysymät asiat eivät välttämättä ole kaikille hankkeille oleellisimpia, eivätkä ne kuvaa osuvasti
kaikkia hankkeiden tuloksia. Suomen kaikkia hankkeita kattavia indikaatiotietoja kokoavia kysymyksiä on
vaikea luoda, mutta määrällisten tavoitteiden arviointi on tärkeää ja jollain tavalla suoritettava niin alueellisesti kuin koko Euroopan tasolla. Lisäksi indikaatiotietojen kysymysten on pysyttävä samana koko ohjelmakauden ajan, jotta kattavaa tulosta kauden saavutuksista pystytään keräämään.
Hankkeiden kaikki aluevaikutukset eivät käy ilmi indikaattorilomakkeiden seurantatiedoista. Siksi hanketoiminnan alueellisen vaikuttavuuden kartoittamiseksi on tuloksia katsottava usealta eri kantilta ja eri menetelmiä käyttäen.

YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n Kyrönmaan kehittämisohjelman
2007 - 2013 keskeisiä tarkastelun kohteita olivat:
• Rahoitetut hankkeet kpl
• Uudet yritykset
• Uudet työpaikat
• Uudet tuotteet ja palvelut
• Uudet yhteistyöverkostot
• Yrityksille myönnetyn tuen määrä
• Aktivointitoimenpiteisiin osallistuneiden määrä (sukupuoli, ikä)
• Talkootyömäärä
• Hankkeiden määrä ja niiden toteutuminen
• Rahoitus ja sen jakautuminen
• Hankkeiden tavoitteiden toteutuminen

4.1. Määrällisten tavoitteiden toteutuminen kaudella 2007–2013
YHYRES ry:n Kyrönmaan kehittämisohjelman tavoitteena oli rahoittaa kaudella 2007–2013 yhteensä 76
hanketta. Näistä toimintalinjalla 1 oli tavoitteena 7 hanketta, toimintalinjalla 2 kaksi hanketta ja 64 hanketta toimintalinjalla 3. Kansainvälisiä hankkeita näistä arvioitiin olevan 5 kappaletta.
YHYRES ry rahoitti kaudella 2007–2013 rahoituskiintiöstään yhteensä 97 hanketta. Niistä oli 50 kappaletta
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yleishyödyllisiä hankkeita, jotka jakaantuivat 16 yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen ja 2 elinkeinojen
kehittämishankkeeseen, koulutushankkeita rahoitettiin 3 kappaletta ja yleishyödyllistä investointihankkeita 29 kappaletta, joista viisi oli niin kutsuttuja koordinointihankkeita. Koordinointihankkeissa toteutettiin
34 alahanketta. Yritystukia myönnettiin 47 eri toimenpiteelle. Eniten myönnettiin yrityksen investointitukia, 33 kappaletta. Käynnistystukia ensimmäisten työntekijöiden palkkaamiseen myönnettiin 3 yritykselle
ja yritysten kehittämistukea myönnettiin yhteensä 11 hankkeelle. Rahoitettujen hankkeiden tavoite ylitettiin yhteensä 21 hankkeella.
Kansainvälistyminen on oleellinen osa Leader-toimintaa ja sen periaatteisiin kuuluva toimintamuoto. YHYRES ry:n alueella kansainvälistymistä edistäviä hankkeita toteutettiin 6 kpl, joista kaksi oli YHYRES ry:n ja
Aktion Österbottenin yhteistyössä toteuttamia hankkeita. Varsinaisia kansainvälisiä hankkeita ei kovasta
yrityksestä huolimatta saatu aikaiseksi. Lähimpänä sellaisen hankkeen toteutumista oltiin Latvian Aluksnes Lauku Partneriba -ryhmän kanssa suunnitellussa Start Smart -hankkeessa, joka kuitenkin kaatui latvialaisen osapuolen rahoituksen puuttumiseen.
Hankerahoituksella toteutetut tiedotus- ja aktivointitoimet
YHYRES ry:n myöntökiintiöstä rahoitettujen hankkeiden tiedotus- ja aktivointitilaisuuksia järjestettiin huomattavasti enemmän kuin mitä oli kehittämisohjelman tavoitteeksi asetettu. Eri hankkeissa järjestettiin
yhteensä 42 tilaisuutta, 20 tilaisuutta oli asetettu tavoitteeksi. Julkaisuja ja esitteitä tehtiin yhteensä 6
kappaletta, tavoitteena oli saada aikaan kaksi julkaisua. Koulutuksissa tavoitteet ylittyivät myös kirkkaasti. Alun perin oli arvioitu 135 henkilön kouluttamisesta kauden aikana, mutta hankkeissa koulutettiinkin
peräti 520 henkilöä.
Hankkeiden työllistävä vaikutus ja uudet yritykset
Uusia työpaikkoja oli arvioitu hanketoiminnalla saavutettavaksi 61 kappaletta. Hankkeiden indikaatiotietojen mukaan uusia työpaikkoja luotiin kaudella 29 kappaletta, joista naisia työllisti 11 työpaikkaa ja nuoria
4. Toimenpiteiden ansiosta 31 työpaikkaa oli säilytetty, 12 niistä oli naisten työpaikkoja ja 3 nuorten. Säilytettyjen työpaikkojen tavoite oli 47 kappaletta. Maatiloille oli saatu 2,5 työpaikkaa lisää. Aivan uusia yrityksiä oli tavoitteena saada syntymään yhteensä 38 kappaletta, hankekauden aikana niitä syntyi yhteensä
4 kappaletta, joista kaksi oli naisyrittäjien yrityksiä.
Uudet palvelut ja tuotteet
Hanketoiminnalla tavoiteltiin 20 uutta palvelua ja 8 säilytettyä palvelua Kyrönmaalla. Hankkeet ovat kau20

den aikana luoneet peräti 40 uutta palvelua Kyrönmaalle ja niiden ansiosta on säilytetty 11 palvelua. Hankkeilla tavoiteltiin uusia tuotteita tai tekniikoita 32 kappaletta, ohjelmakaudella niitä oli yrityksissä kehitetty yritystukien ansiosta yhteensä 16 kappaletta. Vaikka matkailun kehittämiseen suuntautuneita hankkeita
ei alueella viime kaudella syntynyt, matkailutuotteita oli kehitetty 6 kappaletta ja hanketoiminnan myötä
oli syntynyt myös 2 kansainväliseen matkailuun tähtäävää tuotetta.
Viihtyvyys, vetovoima ja ympäristö
Yleishyödyllisten hankkeiden tuloksena parantuneista palveluista on päässyt hyötymään viime kaudella
yhteensä 78 364 henkilöä. Kyrönmaalla on noin 17 500 asukasta, joten jokainen asukas on hyötynyt keskimäärin neljästä eri hankkeesta. Kaikkien kauden aikana toteutettujen hankkeiden toteutuksessa mukana olleita oli yhteensä 165 kappaletta. Kun Kyrönmaalla on arvioitu olevan noin 60 kylää, keskimäärin
jokainen kylä on osallistunut noin 3 hankkeeseen. Uusia asukkaita kyliin on indikaattoritietojen mukaan
hankkeiden ansiosta houkuteltu 27 henkilöä.
Talkootyö osana yksityistä rahoitusta
Hankkeet sisältävät usein julkisen rahoituksen lisäksi myös yksityistä rahoitusta. Esimerkiksi yleishyödyllisten investointihankkeiden tukiprosentti on ollut kaudella 2007–2013 YHYRES-kehittämisyhdistyksen
hallituksen linjauksen mukaisesti 65 prosenttia. 35 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista jää siis
hakijayhteisön itse kustannettavaksi. Tästä yksityisrahaosuudesta yhdistys on voinut korvata talkootyöllä
maksimissaan 75 prosenttia. Loput 25 prosenttia täytyi olla yhdistyksen omaa rahaa. Etenkin rakentamista
vaativissa hankkeissa talkootyön merkitys on ollut ratkaisevassa osassa.
Talkootyö yleishyödyllisten hankkeiden toteuttamisessa on myös rahallisesti merkittävää. YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n hanketuissa on talkootyötä suunniteltu tehtävän 321 116 euron arvosta. Summa sisältää
niin henkilötyötunnit (10 euroa/hlö/h) kuin konetyötunnit (20 euroa/kone/h ). Henkilötyötunneiksi muutettuna summa vastaa yli 32 000 työtuntia eli sama
kuin 170 henkilöä olisi tehnyt vuoden ajan 7,5 tunnin
työpäivänsä talkoolla. Se on valtava määrä työtä ja talkoota seitsemässä vuodessa 17 500 ihmisen seudulla.
Yleishyödyllisten kehittämishankkeiden avulla kylät
ja muut yhteisöt ovat saaneet mahdollisuuden investoida yhteisistä tarpeista lähteviin kohteisiin, mutta
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hankkeissa toteutettu talkootyö ja sen yhteisöllisyyttä vahvistava vaikutus ovat usein merkittävämpiä
hankkeiden saavutuksia, kuin itse investoinnin kohde.

4.2. Laadullisten tavoitteiden toteutuminen kaudella 2007–2013
Laadullisista tavoitteista puhuttaessa huomio voidaan ensisijaisesti kiinnittää Kyrönmaan kehittämisohjelman 2007 – 2013 painopisteitä toteuttaviin hankkeisiin sekä toimenpiteisiin.
Sopimuksellisuutta toteuttavat hankkeet jäivät muutamaan kappaleeseen. Parhaimpana esimerkkinä lienee Vähänkyrön Saarenpään kyläyhdistys ry:n hallinnoima ”Kylätalkkaripalveluiden tarvekartoitus ja palvelutarpeet sekä hinnoittelun perusteet” -hanke. Myös Isonkyrön kunnan hallinnoima ”Autiosta asutuksi” tuo
tuotteen/palvelun tarjoajan ja tarvitsevan yhteen nettisivujen kautta ja näin edesauttaa alueen vireyttä.
Sopimuksellisuus ja maaseudun palvelusopimukset eivät ottaneet tulta alleen, Vaasan Yliopiston Hannu
Katajamäen mukaan palvelusopimuksille olisi edelleen tarvetta, mutta toimintamallin luominen ei saanut
riittävästi siipiä alleen. Näin pienillä markkinoilla palveluiden tarvitsijat ja tarjoajat löytävät toisensa ilman
välittäjäorganisaatioitakin, ja jopa kuntien palvelurakenne vaikuttaa riittävältä tässä suhteessa. Toimintatapana sopimuksellisuus, jossa on välittäjäorganisaatio palvelun tarjoajan ja tarvitsijan välillä, ei näytä
nykyisessä palvelurakenteessa sopivalta tavalta toimia. Esimerkiksi kylätalkkaripalvelun vähäinen tarve
johtuu maaseudulla siitä, että tiivis yhteisöllinen asuintapa on kautta aikain määritellyt, että yhteisö/sukulaiset/ystävät huolehtivat heikommistaan, usein vastikkeetta.
Yhteisöllisyys toteutui ja korostui jokaisessa yleishyödyllisessä hankkeessa, jota YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n myöntökiintiöstä rahoitettiin. Myös yhdistyksen muussa toiminnassa yhteisöllisyys on vahvassa
asemassa. Yhteisöllisyyden voima nähtiin kauden aikana erityisesti yhteiseksi hyväksi tehdyn talkootyön
määrässä, jonka avulla lukuisat kylätalot, nuorisoseurantalot ja muut rakennelmat on rakennettu, remontoitu ja kohennettu vastaamaan nykyajan vaatimuksia ja jotta jatkossa voidaan yhteinen tekeminen suunnata esimerkiksi tapahtumien tai toiminnan järjestämiseen. Yhdistyksen myöntämät yleishyödylliset investointihankkeet ovat olleet loppujen lopuksi vain väline yhteisöjen koollekutsumiseen ja yhteisöllisyyden
kehittämiseen; hyvä syy puhaltaa yhteen hiileen. Kauden 2007–2013 aikana Kyrönmaan yhdistykset ja kylät
ovatkin heränneet toimimaan ja kehittämään omaa asuinseutuaan. Kylien kehittämishankkeet ovat olleet
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kyläläisten herättelyssä vahvasti mukana ja saanut alueen kehittämisinnon uuteen lentoon, joka toivottavasti jatkuu yhtä vahvana myös uudella ohjelmakaudella.
Yrittäjyys on Kyrönmaalle luonnollinen painopistealue alueen sijainnin ja yrittämisen perinteen huomioiden. Kaudella ensimmäistä kertaa jaetut suorat yritystuet otettiin alun epäröinnin jälkeen innolla vastaan.
Yritystuilla on edistetty sekä maatalousyrittämisen liitännäiselinkeinoja kuin kansainvälisiä vientituotteitakin. Kauden yritystuet mahdollistivat investointeja sekä madalsivat kynnystä vieraan työvoiman käyttämisen aloittamiseen. Yrityksen kehittämistukien ansiosta voitiin suunnitella uusia tuotteita tai kehittää
yritysten liiketoimintaa. Kauden kuluessa yleinen taloustilanne muuttui haastavaksi.
Ympäristöä kehittäviin hankkeisiin oli suunniteltu oma toimenpiteensä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Kyrönmaalla kuten monella muullakin alueella toimenpiteen kosteikkojen perustamistuet tai perinnebiotooppituet eivät kuitenkaan houkutelleet tukia hakemaan, lähinnä alhaisen tukimäärän vuoksi. Ympäristö ei kuitenkaan jäänyt vaille kehittämistä, sillä Leader-toiminnassa on lähtökohtaisena
ajatuksena, että sen avulla toteutetut hankkeet toteutetaan ympäristöystävällisesti kestävän kehityksen
periaatteiden mukaan. Eräs konkreettisesti ympäristöön liittyvä rahoitettu hanke oli koordinointihanke
”Kylämaiseman parantaminen”, jossa pienillä toimilla parannettiin kyläympäristön viihtyvyyttä ja yleisilmettä. Esimerkiksi Orisbergissä hankkeen avulla saatiin huomattavia parannuksia kyläympäristöön. Myös
Laihianjokea on raivattu YHYRES ry:n rahoittamalla hankkeella, ja sen ansiosta perinteinen jokimaisema
saatu jälleen esiin.
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5. MUUT KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISTA
EDISTÄNEET TOIMENPITEET
Leader-rahoituksen myöntämisen lisäksi YHYRES-kehittämisyhdistys on ottanut alueellaan koko alueen kehittäjän roolin, joten yhdistyksen toimintaan kuuluu myös paljon muutakin kuin Leader-rahoituksen jakamista alueella. Yhdistys on aktiivisesti verkostoitunut alueellisesti ja valtakunnallisesti eri kehittäjätahojen
kanssa ja pyrkii tiedottamaan alueellaan kehittämisen mahdollisuuksista monipuolisesti. Kylien ja maaseudun vireänä pysyminen on myös yhdistykselle tärkeä osa-alue.
Yksi tapa toteuttaa alueen kehittämisohjelmaa on hallinnoida ja toteuttaa itse yleishyödyllisiä kehittämishankkeita. YHYRES-kehittämisyhdistys on hallinnoinut sekä omasta myöntökiintiöstä rahoitettuja hankkeita (nämä on lueteltu kohdassa 3.3.), että ELY-keskusten maaseuturahastosta haetuilla kehittämishankkeita. YHYRES ry on myös ollut yhteistyökumppanina mukana useassa hankkeessa, joiden rahoitus tulee
esimerkiksi Pohjanmaan ELY-keskuksen maaseuturahastosta.

5.1. Kylien kehittäminen
Kylien kehittäminen oli yhdistyksen kehittämisohjelmassa yksi yhteisöllisyys-painopistealueen tärkeimpitä
osia. Siksi siihen panostettiin erityisesti hakemalla aihealueelle oma hankkeensa ELY-keskuksen rahoituksella. Pohjanmaan ELY-keskus piti myös kylätoiminnan kehittämistä niin merkittävänä asiana alueen kehittämisessä, että myönsi rahoituksen kahteen kylienkehittämishankkeeseen kaudella 2007–2013.
Kyläkööri

Kyrönmaan kyliä kehittävä Kyläkööri-hanke oli yhteishanke Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri
ry:n ja Suupohjan kehittämisyhdistys ry:n kanssa. Sen rahoittivat Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ELY-keskukset ja 7 %:n osuudella Isonkyrön, Laihian ja Vähäkyrön kunnat, kokonaisbudjetti on Kyrönmaan osalta 218 600 euroa. Kyrönmaan kehittämisohjelman myöntökiintiön rahaa siihen ei tarvittu. Hanke päättyi
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30.6.2012.
Hankkeeseen palkatun kyläasiamiehen tehtävänä oli auttaa kyläläisiä kehittämään omaa asuinympäristöään. Vaikka kyläasiamies ei harjoittanut Leader-ryhmän toimintahankkeen kaltaista aktivointia, on hänen
osallistumisensa kylien toimintaan lisännyt kehittämisyhdistyksen läsnäoloa ja tavoitettavuutta asukkaiden keskuudessa. Kyläasiamies on ollut kyläaktiiveille kaveri, sparraaja ja tietolähde. Samalla hän on edustanut YHYRES ry:tä kylillä.
Kyläköörissä on itua
Kyrönmaan kyliä kehittävä Kyläköörissä on itua -hanke oli myös yhteishanke Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry:n ja Suupohjan kehittämisyhdistys ry:n kanssa. Sen rahoitus tuli kokonaan Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ELY-keskuksista, kuntien rahaa siihen ei vaadittu. Hankkeen kustannusarvio YHYRES
ry:n osalta on 239 150 euroa. Hanke päättyi vuoden 2014 lopussa. Hankkeeseen palkatun kyläasiamiehen
tehtävänä oli auttaa kyläläisiä kehittämään omaa asuinympäristöään.

5.2. Aktivointi- ja tiedotustoiminta
Viestinnässä käytimme useita eri viestikanavia ja erityyppisiä tiedotusmalleja, jotta mahdollisimman moni
alueen asukas sai tietoa Leader-toiminnasta. Alkukaudesta viestintä painottui yhdistyksen uudelleen tunnetuksi tekemiseen, hankehakijoiden aktivointiin sekä yritystuista tiedottamiseen. Kauden loppua kohden
ja jäljellä olevan rahoituksen vähetessä tiedottaminen on keskittynyt enemmän tuloksista kertomiseen
sekä hanketoiminnan ja Leader-toimintatavan tulevien mahdollisuuksien esiintuontiin sekä uskon ylläpitäminen hankeilla tehtävän maaseudun kehittämiseen.
Tiedonvälityksessä erityisesti paikallislehdet Pohjankyrö ja Kyrönmaa ovat olleet tärkeässä asemassa. Niiden lisäksi maakuntalehdet Pohjalainen sekä Ilkka ovat alueen tärkeimmät tiedotusvälineet, joissa YHYRES-kehittämisyhdistyksen toiminnasta on ollut juttuja. Yksi yhdistyksen perusviestintäkanavista on jäsenille lähetettävä ja yhdistyksen kotisivuilla julkaistava uutiskirje. YHYRES uutiskirjeitä julkaistiin vuosittain
noin 3-4 kappaletta. Lisäksi erilaisia tiedotteita, juttuja ja artikkeleita julkaistiin runsaasti, kauden loppua
kohti edetessä etenkin sähköisessä muodossa. Yhdistyksen kotisivut uusittiin täydellisesti vuonna 2010,
jolloin myös kotisivujen kävijämäärät kehittyivät suuresti. Yhdistys lanseerasi omat Facebook-sivut kesällä
2011. Sosiaalisen median käyttö on otettu hyvin alueella vastaan, ja sen kautta viestiminen sekä hankeuutisten ja hyvien käytäntöjen levitys niin omalta alueelta kuin muualtakin on ollut kätevää. Vuoden 2014
lopussa Facebook-sivuilla YHYRES ry:llä oli 301 tykkääjää. Leader-YHYRES-fb-sivuilla julkaistaan viikoittain
tietoiskuja ajankohtaisista asioista, tapahtumista ja tilaisuuksista. Uuden ohjelmakauden alkuun mennessä
sosiaalisen median kanavat ovat entisestään vahvistaneet asemiaan ajankohtaisten tietojen välittämisessä
ja levittämisessä, kotisivujen toimiessa staattisempana tietolähteenä. Tiedotusta ja aktivointia on tehty
koko kauden ajan myös mm. markkinoille osallistumalla, messuilla, hankekierroksia järjestämällä, hankkeista tiedottamalla ja sidosryhmätoiminnalla.
Tiedotushanke – informationsprojekt
Vuonna 2009 aloitti toimintansa YHYRES-kehittämisyhdistyksen, Pohjanmaan ELY-keskuksen sekä Rannikko-Pohjanmaan Leader-ryhmä Aktion Österbottenin yhteinen Tiedotushanke, jossa työskenteli yksi tiedottaja. Hankkeen tavoitteena oli Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tarjoamista mahdollisuuksista tiedottaminen, Leader-toiminnan sekä hankerahoituksen tunnettuuden parantaminen. Samalla
saatiin vahvistettua kulttuuri- ja kielirajat ylittävää viestintäyhteistyötä. Samalla kun asukkaita, yhdistyksiä
ja yrityksiä kannustettiin kehittämään omaa aluettaan ja toimintaansa, lisättiin myös kuntapäättäjien tietoisuutta kehittämisohjelmasta ja Leader-toimintaryhmien tekemästä työstä. YHYRES-kehittämisyhdistys
hallinnoi tätä hanketta ja sen koko rahoitus tuli Pohjanmaan ELY-keskukselta. Kolmevuotisen hankkeen
budjetti oli 279 870 euroa.
Maaseutuohjelman satoa
Maasetuohjelman Satoa -hanke jatkoi tiedotushankkeen aloittamaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tiedottamista, keskittyen hankkeiden ja koko ohjelman tuloksiin.
YHYRES-kehittämisyhdistyksen hallinnoiman, rahoituksensa Pohjanmaan ELY-keskuksesta saaneen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tiedotushankkeeden avulla tiedottaminen on ollut selkeämpää, vaikuttavampaa ja tehokkaampaa koko alueella. Hankkeen toiminta-alueena on koko Pohjanmaa ja
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Keski-Pohjanmaa, ja siinä yhteistyökumppaneina toimivat Pohjanmaan ELY-keskus, YHYRES-kehittämisyhdistys ry, Aktion Österbotten r.f. sekä Pirityiset ry. Hankkeella oli yhteensä 1,2 tiedottajaa. Hankkeessa
julkaistiin Lande-lehteä, jossa esiteltiin koko Pohjanmaan hankkeiden aikaansaannoksia ja kerrottiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuuksista mahdollisimman kansantajuisesti. Hankkeen budjetti oli 308 306 euroa ja sen toteutusaika oli 1.5.2012 - 28.2.2015.

5.3. Muut alueen kehitystä tukevat toimet
Verkostoituminen
Yhteistyöverkostomme voidaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen verkostoon. Ulkoisen verkoston kehittämistoimet koskevat laajempaa kuin YHYRES ry:n aluetta. Siinä ovat mukana maaseutuhallinnon lisäksi Pohjanmaan liitto ja sen maakunnan yhteistyöryhmä sihteeristöineen, Pohjanmaan ELY-keskus sekä muut
Leader-ryhmät ja Suomen Kylätoiminta ry. Ulkoista verkostoa ylläpidetään osallistumalla kokouksiin ja työryhmiin sekä ylläpitämällä henkilökohtaisia suhteita. Luomalla yhteyksiä ulkomaisiin toimijoihin pyritään
laajentamaan verkostoa kansainväliseksi, kuten esim. Latvia-yhteistyömme osoittaa.
Sisäiseen verkostoon kuuluvat aluettamme sisältä päin kehittävät tahot, kuten kylät, yhdistykset ja seurat, kunnat, Vaasan Seudun Kehitys Oy sekä muut organisaatiot kuten oppilaitokset myös alueemme ulkopuolelta (VAMK, SEDU). YHYRES ry:n kyläasiamiehellä on merkittävä rooli sisäisen yhteistyöverkoston
ylläpitämisessä ja kehittämisessä kylien ja yhdistysten kanssa. Vaikka alueellamme ei ole omia korkeamman asteen oppilaitoksia, on Vaasan ammattikorkeakoulun ja SEDU Aikuiskoulutuksen kanssa onnistuttu
luomaan toimiva malli, jossa YHYRES ry pystyy hyödyntämään näiden oppilaitosten osaamista sovellettuna
Kyrönmaalle. Pidempiaikaisen yhteistyökumppaneiden MTK:n ja yrittäjäyhdistysten lisäksi kehittämisverkostoa on laajennettu alueen sisälläkin uusiin toimijoihin, kuten Martta-yhdistykseen ja Setlementtiin. Yhteydet kuntiin toimivat pääosin yhdistyksen hallituksen kuntaedustajien välityksellä, mutta myös kuntien
eri osastojen, kuten maaseutu- ja vapaa-ajantoimien kanssa suoraan.
YHYRES ry:n edustaja oli mukana seuraavissa elimissä: maakunnan yhteistyöryhmässä ja sen sihteeristössä. Erityisen
tärkeä merkitys on MYR:n sihteeristötyöllä, koska siellä
vaikutetaan koko maakunnan kehittämiseen valmisteltaessa hankkeita yhteistyöryhmän päätöksentekoa varten.
Muutenkin MYR:n merkitys aluekehittämisessä tulevalla
ohjelmakaudella korostuu. Tärkeää oli olla mukana myös
Pohjanmaan ELY:n alueellisen strategian laadinnassa ja
Pohjanmaan maakuntastrategian laatimisessa. Tämä auttoi
myös yhteensovitusta omassa paikallisessa strategiatyössä.
Valtakunnan tasolla toiminnanjohtaja oli mukana Maaseutuverkostoyksikön Leader-työryhmässä ja Suomen Kylätoiminta ry:n Leader-jaostossa ja Leader-asiamieshankkeen
ohjausryhmässä antaen ja saaden vaikutteita koko Suomen
Leader-toiminnan kehittämiseen.
YHYRES ry:n merkitys seutukunnan omana yhteisenä kehittämisorganisaationa on merkittävä, koska Leader-toiminnan lisäksi mukana on kylien kehittäminen ja Manner-Suomen maaseutuohjelman tiedottaminen. Näiden toimintojen
myötä YHYRES ry:n rooli koko alueen kehittäjänä on monipuolistunut ja syventynyt.
Vähänkyrön maaseutuohjelma
Vähänkyrön kunnan liittyessä Vaasaan liitossopimuksessa
osoitettiin myös 200 000 euroa Vähänkyrön elinkeinoelämän kehittämiseen vuosille 2013 - 2015. YHYRES ry:llä oli
merkittävä osuus valmistelussa, kun tuon rahan käyttöön
laadittiin Vähänkyrön maaseudun kehittämisohjelma. YHYRES oli mukana kehittämisohjelman ohjaus- ja työryhmissä.
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6. Leader-toiminnan arviointitoimet
kaudella 2007–2013
YHYRES-kehittämisyhdistyksen toimintaan kuuluvat kiinteänä osana oman toiminnan analysointi ja kehittäminen. MMM:n ohjeistuksen mukaisesti on kaudella 2007 - 2013 toteutettu itsearviointia oman toiminnan analysoinnissa. Yhdistyksen toimintaa ja tunnettavuutta on selvitetty säännöllisesti sekä itse toteutetuilla itsearviointitutkimuksilla että ulkopuolisen toimijan tekemällä tutkimuksella.
Vuonna 2008 järjestettiin imagotutkimus Isossakyrössä olevilla 1700-luvun markkinoilla, Laihian markkinoilla sekä Vähässäkyrössä Köpingin markkinoilla. Tutkimuksella selvitettiin YHYRES ry:n tunnettuutta ja
imagoa, sekä sitä, mistä lähteistä tieto yhdistyksestä ja sen toiminnasta on saatu. Imagotutkimuksesta käy
ilmi, että reilu kolmannes vastaajista tiesi yhdistyksen olemassaolosta ja toiminnasta. Toisaalta vastaajista
yli 10 % ei ollut koskaan kuulutkaan YHYRES ry:stä. Tiedon YHYRES ry:stä lähes puolet oli saanut paikallislehdistä ja viidennes kuullut tuttavalta. Vastaajista 80 % piti yhdistystä Kyrönmaan kehittäjänä ja reilu
70 % vastaajista piti yhdistystä tarpeellisena seudun kehittäjänä. Yhdistystä parhaiten kuvaavat adjektiivit
olivat vastaajien mielestä kehittävä, ystävällinen, palveleva ja tärkeä.
Vuonna 2011 toteutettiin itsearviointikysely YHYRES ry:n hallituksille ja jäsenille. Hallitus arvioi kouluarvosanoin 44 kohtaa yhdistyksen ja hallituksen toiminnasta, vastausten keskiarvoksi saatiin 8,55. Yhdistyksen jäsenet arvioivat kouluarvosanoin 17 yhdistyksen Leader-perustehtävää, joista keskiarvoksi tuli 8,52.
Kyselyssä kävi ilmi, että YHYRES-kehittämisyhdistyksellä on hyvä maine ja vakiintunut asema alueen kehittäjänä. Hallitustyöskentelyssä pidettiin hyvänä kuntien, yhteisöjen ja asukkaiden edustajien muodostamaa
kolmikantaa. Yhdistyksen ja hallituksen yhteistyötä pidettiin tiiviinä. Suhteet Pohjanmaan ELY-keskukseen,
hankehakijoihin ja muihin sidosryhmiin olivat hyvät. Jäsenet pitivät YHYRES-kehittämisyhdistykseltä saamansa palvelua hyvänä, kohteliaana ja ystävällisenä. Yhdistykseen on helppo tulla ja sieltä saa asiantuntevaa neuvontaa. Nuorten toimintaa tukevia hankkeita kaivattiin lisää. Myös maaseutuyrittäjille toivottiin
lisää tietoa. Tietoa kaivattiin myös yritystuista ja meneillään olevista hankkeista.
Syksyllä 2014 toteutettiin Kyläköörissä on itua -hanke kylätoimijan näkövinkkelistä -tutkimus, jossa Seinäjoen ammattikorkeakoulun markkinointitutkimusyksikkö toteutti kvalitatiivisen tutkimuksen alueen kylätoimijoille ja yhdistysaktiiveille. Tutkimuksen tulosten perusteella alueen kyläasiamies on ollut suurena
apuna kylien kehittämisessä, etenkin hankerahoituksen tiedottamisen ja hankkeiden valmistelun osalta.
Haasteena on nuorten saaminen mukaan kylä- ja yhdistystoimintaan aktiiviväen vanhetessa.
Maaliskuussa 2015 toteutettiin itsearviointikysely, joka oli suunnattu alueen yhdistyksille, yrityksille, hankehakijoille ja jäsenille. Kyselyn avulla oli tarkoitus arvioida yhdistyksen eri toimintoja ja toimintatapoja.
Kyselyyn vastanneista suurin osa piti YHYRES-kehittämisyhdistystä tärkeänä Kyrönmaan kehittäjänä ja
merkittävänä rahoittajana alueella. Leader-toiminnan perustehtäviä oli arvioitu 17 kohdassa, joiden keskiarvoksi saatiin 8,65. Tämä on hieman parempi tulos kuin vuonna 2011 tehdyn kyselyn keskiarvo.

kevansa yritystukia. Tukien hakemisprosessia pidettiin yleisesti sujuvana.

Tutkimuksen perusteella YHYRES ry on hyvämaineinen ja
tarpeellinen Kyrönmaan kehittäjä. Yhdistyksen jakamat hanke- ja yritystuet koettiin tärkeimmiksi
YHYRES
ry:n
toiminnoiksi. Yhdistys on onnistunut kylien kehittämisessä
ja yritystuilla oli ollut merkittävä vaikutus monen yrittäjän
investointipäätökseen ja pienet yritykset ovat niiden avulla
voineet kehittää toimintaansa.
Suurin osa vastanneista yrittäjistä suunnitteli jatkossakin ha-

Jäsenien vastauksista kävi ilmi, että kyläympäristöstä on huolehdittu aikaisempaa enemmän ja kylät ovat
aktivoituneet huomattavasti. Yhteistyö alueen eri toimijoiden kanssa on lisääntynyt merkittävästi. Jäsenet
arvioivat, että talkootyön merkitys yleishyödyllisten hankkeiden toteuttamisessa on merkittävä. Talkootyöhön osallistui yli puolet vastaajista erittäin mielellään ja sen katsottiin parantavan kylien yhteishenkeä.
Talkootyön haasteeksi todettiin, että se jää usein pienen aktiivisen porukan harteille.
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Tiedon yhdistyksen jakamista hanke- ja yritystuista yli kolmannes oli lukenut lehdistä, etenkin Pohjankyröstä tai Kyrönmaasta. Lähes viidennes oli hakenut tietoa internetistä ja etenkin YHYRES ry:n kotisivuilta.
Yritystuista tiedottamisessa paikallisille yrittäjille VASEK:illa oli merkittävä rooli. Tietoa oli saatu myös sosiaalisesta mediasta, toimistolta, tapahtumista ja ”puskaradion” kautta.
Yritystukien toivottiin luovan lisää yritystoimintaa. Yhdistys on vastausten perusteella auttanut onnistuneesti alkuun monta pientä yritystä. Hankepuolella katsottiin, että yhdistys on lisännyt kylien elinvoimaisuutta ja onnistuneesti rahoittanut yhteistä hyvää. Yhdistystoiminta ja kylät ovat aktivoituneet. Toiminta
on ollut rehellistä ja tasapuolista. Jatkossa jäsenet toivoivat YHYRES ry:ltä lisää koulutuksia ja yleisötilaisuuksia. Kansainvälistymishankkeiden toivotaan jatkossa lisääntyvän. Lisäksi toivottiin tiedottamista entistä enemmän, jotta YHYRES ry:n tarjoamista mahdollisuuksista pääsisi mahdollisimman moni kyrönmaalainen osalliseksi.
Itsearviointien ja tutkimusten perusteella YHYRES-kehittämisyhdistyksen toiminnan ja Leader-toiminnan
tunnettavuus alueella ovat kehittyneet viime ohjelmakaudella merkittävästi. Tämän voi huomata jo yhdistyksen jäsenmäärän kehityksessä: vuonna 2007 jäseniä oli noin 140 kappaletta, vuonna 2014 jäsenmäärä oli
noussut 294:ään. Koko valtakunnan tasolla Leader-ryhmän jäsenmäärä on hyvää keskitasoa ja väkimäärään
suhteutettuna erittäin hyvää tasoa.
Vuonna 2015 pyydettiin Pohjanmaan ELY-keskukselta arviota yhdistyksen toiminnasta ja yhteistyöstä kaudella 2007–2013. Pohjanmaan ELY-keskuksen viime kauden ohjelmapäällikkö Kaarlo Lepistö on päässyt
jo eläkkeelle, mutta totesi kysyttäessä, että ”Toimintaryhmänne on yksi parhaista toimintaryhmistä eikä
minulla ole mitään negatiivista sanomista toiminnastanne. Jatkakaa samaan tapaan, niin hyvä tulee.” Myös
nykyisen ohjelmasta vastaavan Petri Svanbäckin mukaan yhteistyö on viime kaudesta – jos mahdollista –
vielä entisestään parantunut. Yhteistyö on ollut tiivistä, mutta myös hedelmällistä; 2007 - 2013 ohjelmakauden aikana yksikään YHYRES ry:n rahoittama hanke ei joutunut takaisinperintään eikä hankkeissa esiintynyt
epäselvyyksiä tai väärinkäytöksiä. Tästä saamme kiittää hyviä hankehakijoitamme, jotka ovat avoimesti ja
läpinäkyvästi toteuttaneet hankkeensa.

YHYRES-kehittämisyhdistys tulee jatkossakin tekemään toiminnastaan sekä itsearviointia että mahdollisuuksien mukaan myös ulkopuolisten tekemiä arviointeja. Tämän lisäksi Leader-toimintaa arvioidaan niin
Maaseutuviraston, Maa- ja metsätalousministeriön kuin EU:n tasolta. Yhdistyksellämme on seuraavan kauden aikana kaksi kertaa mahdollisuus lisäkiintiöön, joka jaetaan MMM:n tekemän tarkastelun ja arvioinnin
perusteella. Lisärahoitus osoitetaan niille Leader-ryhmille, joilla työ on edistynyt hyvin, työn laatu on parantunut ja tulosten vaikuttavuus on hyvä. 18 kohdan mittaristo antanee luotettavan tuloksen toiminnasta,
ja teemme luonnollisesti kaikkemme sen eteen, että alueemme tulee saamaan lisärahoituksen.
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7. Analyysi toimintaryhmätyöstä
Kyrönmaalla
YHYRES-kehittämisyhdistys on kehittänyt Kyrönmaata vuodesta 1999 lähtien. Se on toiminut Kyrönmaan
sekä ALMA-ryhmänä (Alueellinen maaseudun kehittämisohjelma 2000 - 2006) että vuodesta 2007 lähtien
Leader-ryhmänä. Toiminnan ansiosta alueen kehittäminen ruohonjuuritasolta – tavallisen ihmisen tarpeista – lähtien on tullut ihmisten tietoisuuteen sekä lähtenyt ajan saatossa hienoon lentoon. Alueen yhteisöt
ovat voineet kehittää toimintaansa ja toimintaympäristöään erilaisten hankkeiden avulla ja siinä sivussa
myös yhteisöllisyys on säilynyt tai jopa kasvanut, kun koko kylä on puhaltanut hankkeessa yhteen hiileen.
Yritykset ovat voineet yritystukien avulla kehittää ja laajentaa toimintaansa, mikä osaltaan edesauttaa
alueen elinvoimaisena sekä vireänä säilymistä. Seuraavassa tarkastellaan vielä tiiviisti edellisten ohjelmakausien saavutuksia.

7.1. Analyysi edellisten toimintakausien toiminnasta
Kahden ohjelmakauden kokemusten perusteella voidaan todeta, että YHYRES-kehittämisyhdistys ry on
täyttänyt paikkansa alueen paikallisena kehittäjänä. Ensimmäinen ALMA-kausi oli jo lyhyytensäkin vuoksi
hanke- ja kehittämistoiminnan opettelua niin yhdistyksellemme kuin alueen toimijoille. Se esitteli uuden
toimintatavan ja uusia mahdollisuuksia kansalaislähtöiseen tekemiseen ja se antoi myös pääosin eväät oikeiden kehittämisen painopisteiden löytämiseksi Kyrönmaan ominaispiirteet huomioiden.
Kausi 2007–2013 on ollut yhteistyöverkoston kehittämisen ja Leader-toiminnan vaikuttavuuden näyttämisen aikaa. Tehokkaat toimintatavat hanketoiminnan ja yhdessä tekemisen edistämiseksi, kuten tiedottaminen ja aktivointi on löydetty ja niitä kehitetään edelleen. Hanketoiminta on ollut tuloksekasta ja käytettävissä olevat varat ovat olleet aika tarkalleen oikein mitoitetut. Hankerahoituksen kysynnässä on kuitenkin
jatkuvasti ollut nouseva trendi, minkä takia oli perusteltua hakea suurempaa kehystä tulevalle ohjelmakaudelle. Haasteina ovat olleet nuorison innostaminen mukaan Leader- ja kylätoimintaan, kuten yleensä maaseudulla. Perinteinen talkootyö ja yhdessä tekeminen uhkaavat jäädä oman ajan ja oman edun tavoittelun
varjoon. Maailman muuttuessa yhä nopeammassa tahdissa uusien asioiden äärellä tapahtuu aina muutosvastarintaa, joka näyttäytyy alueellamme – paikallisen ittellisyyden huomioiden - voimakkaana.
Sopimuksellisuus laajempana toimintatapana on ollut vaikeasti eteenpäin vietävä kokonaisuus, hyvästä
perusajatuksestaan huolimatta. Useimmiten palvelun tarvitsija ja tarjoaja löytävät toisensa ilman erityistä
välittäjäorganisaatiota. Myöskään kansainväliset yhteishankkeet eivät ole ottaneet tulta alleen huolimatta
monista kontakteista potentiaalisiin ulkomaisiin yhteistyökumppaneihin.
Onnistumisia on saavutettu alueen elinkeinoelämän vahvistamisessa yritystuilla parin vuoden alkukankeuden jälkeen. Yritysten investointi-innon ansiosta yksityisrahoitusta kertyi ohjelmaan huomattavasti vaadittua enemmän, mikä puolestaan mahdollisti tärkeiden kehittämishankkeiden rahoittamisen korkealla tukiprosentilla. Hankepuolella koordinointihankkeet ovat löytäneet paikkansa pienten yhdistysten työkaluna.
Hyviä käytäntöjä on siirretty alueelle muualta, mutta myös alueen sisällä. Alueen kehittämisen verkostoa
on laajennettu, ylläpidetty ja uudistettu, sillä yhteistyössä on paitsi voimaa, myös uusia mahdollisuuksia.
Leader-toiminnan ja hankkeiden myötä myös alueen kylätoiminta on lähtenyt uuteen nousuun Etelä-Pohjanmaan yhteistyön myötä. Yhdistys on ottanut kylien elinvoiman vahvistamisessa suuremman roolin: kylien kehittämishankkeiden rahoittajasta sukeutui kylien kehittämisorganisaatio. Vireä kylätoiminta tietää
vireitä kyliä, jotka kehittävät ja investoivat alueisiinsa myös hankkeiden avulla. Kahden edellisen ohjelmakauden toiminnasta ja tuloksista on otettu opiksi ja toiminnan strategiaa on muovattu ja uudistettu tarpeiden mukaan.

7.2. Analyysi Kyrönmaan kehittämisohjelman toteutumisesta
YHYRES-kehittämisyhdistyksen kehittämisohjelma on pääosin toteutunut hienosti. Väestön määrän kehitys on ollut jopa parempaa kuin mitä osattiin ennakoida. Yleisen taloudellisen tilanteen näin pitkää alamäkeä ei varmaan kukaan osannut aavistaa. Tosin hankerahoituksen kysyntään tiukka taloudellinen tilanne ei
näyttäisi suuresti vaikuttaneen lukuun ottamatta yritysten investointeja, jotka ovat vähentyneet.
Toimintalinjalle 1 varattiin alueen maatalousvaltaisuuden vuoksi 11 % kehyksestä ja toteuma oli lähes 12
% eli tältä osin kehittämisohjelma toteutui suunnitellusti, joskaan toimenpiteittäin ei osuttu aivan kohdalleen. Toisaalta myös toimenpiteiden sisältö muuttui sen jälkeen kun kiintiön jako oli jätetty. Kokonaisuu29

dessaan toteutuneet hankkeet paransivat alueen maatalouden kehittymistä. Tämä ilmenee kasvaneesta
kiinnostuksesta mm. bioenergian tuottamiseen. Sen sijaan kiinnostus lähiruoan tuotantoketjujen luomiseen ei ottanut tulta hankkeen aikana, mutta lähiruokaa käsittelevän hankkeen jälkeen tietoisuus lähiruoasta on alueella selkeästi lisääntynyt, ja Laihialle perustettiin vuonna 2015 alueen ensimmäinen REKO-rinki,
joka on edistänyt lähiruoan saatavuutta merkittävästi. Onko rahoittamallamme hankkeella ollut vaikutusta
esimerkiksi REKO-ringin suosioon, on mahdotonta sanoa. Yleishyödyllisissä laajoissa kehittämishankkeissa
tulokset voivat hankkeen lopussa olla usein vähäisiä, mutta hankkeen antama kipinä voi parhaassa tapauksessa sytyttää roihun aihealueen ympärille tulevaisuudessa. Mielikuvat, perinteet ja tavat ovat hitaasti
muuttuvia, vaikka kehitys olisi kuinka positiivista.
Toimintalinjalle 3 oli varattuna 69 % kiintiöstä ja toteuma oli 73 %. Toimenpiteiden käytön prosentuaaliset
osuudet olivat haasteellisia etukäteen arviotavaksi, koska esim. yritystukia ei ollut aikaisemmin myönnetty. Ohjelmaan vaadittavan yksityisen rahoituksen kertyminen oli pitkälti tämän toimintalinjan hankkeiden
varassa. Kehittämisohjelman valmisteluvaiheessa kohdalleen arvioidun yritystukien kysynnän vuoksi päästiin reilusti plussalle yksityisen rahan kertymisessä. Suurin pettymys oli, että matkailuelinkeinojen kehittämistoimenpiteisiin ei saatu sen enempää yritys- kuin hanketukihakemuksiakaan. Toisaalta 2000-2006 ohjelmakaudella matkailuun keskittyi peräti kolme isoa kehittämishanketta ja yksi yritysryhmähanke, joten
ehkä matkailualan suurimmat tarpeet tuli silloin täytettyä. Toimenpiteissä 321 ja 322 toteutui suunniteltua
enemmän hankkeita. Tähän vaikutti se, millaiseksi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteet oli kuvattu: joidenkin toimenpiteiden sisältöjen kuvaukset olivat osittain päällekkäisiä ja samantyylisiä, joten hankkeen saattoi sijoittaa kahteen tai useampaankin toimenpiteeseen. Kehittämisohjelmaa
tehtäessä jo huomattiin kylien suuri investointien tarve. Niinpä investointihankkeet menivät pienillä yhteisöillä kehittämistoiminnan edelle, vaikka aktivoinnissa voimakkaasti tuotiin esiin nimenomaan yhteisöjen
toiminnan kehittämistä.
Toimintalinjalla 4 alueiden välisiä hankkeita toteutui kiitettävästi pääosin naapuritoimintaryhmien kanssa, mutta kansainväliset yhteishankkeet jäivät melko voimakkaasta panostuksesta ja luoduista suhteista
huolimatta syntymättä. Toimintaraha oli pienen rahoituskiintiön takia pieni. Onneksi molempiin saatiin
kauden aikana lisäystä hyvän edistymisen ansiosta. Silti viimeinen vuosi oli varsin tiukka. Leader-ryhmien
olisi ollut tärkeää tietää alusta pitäen, että toimintarahan pitää riittää täysimääräisenä vielä pitkään uuden
ohjelmakauden puolelle.

Hanketoiminnan vaikutukset lukuina ohjelmakaudella 2007 - 2013
Talkootyötä hankkeissa tehtiin 321 116 euron arvosta. Summa vastaa yli 32 000
työtuntia eli sama kuin 170 henkilöä olisi tehnyt vuoden ajan 7,5 tunnin työpäivänsä talkoolla.
Uusia työpaikkoja syntyi yritystukien ansiosta 29 kappaletta.
Yritystuilla säilytettiin 31 työpaikkaa.
Maatiloille on saatu 2,5 työpaikkaa lisää.
Hankkeet ovat luoneet 40 uutta palvelua Kyrönmaalle.
Hankkeiden avulla on säilytetty 11 palvelua.
Uusia tuotteita tai tekniikoita on yritystuilla kehitetty yhteensä 16 kappaletta.
Matkailutuotteita on hanketuilla kehitetty 6 kappaletta.
Hankkeilla on luotu 2 kansainväliseen matkailuun tähtäävää tuotetta.
Hankkeiden järjestämiin koulutuksiin osallistui yhteensä 520 henkilöä.
Hankkeiden tuloksena parantuneista palveluista on päässyt hyötymään 70 895 henkilöä.
Uusia asukkaita kyliin on hankkeiden ansiosta houkuteltu 27 kappaletta.
Kaikkien kauden aikana toteutettujen hankkeiden toteutuksessa mukana olleita oli yhteensä 165 kappaletta.
Kun Kyrönmaalla on arvioitu olevan noin 60 kylää, keskimäärin joka kylä on osallistunut 3 hankkeeseen.
Hankemäärän tavoitteet ylitettiin yhteensä 21 hankkeella.
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8. Leader-toiminnan tulevaisuuden näkymiä
Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi YHYRES ry:n paikalliseksi Leader-ryhmäksi tammikuussa 2015 toteuttamaan paikallista strategiaansa. YHYRES ry:n strategian painopisteet ovat Maaseutupääomaa juurista, Energinen yrittäjyys ja Yhteisvoimin muutoksiin. Strategia on kokonaisuudessaan nähtävillä yhdistyksen
kotisivulla www.yhyres.fi. Strategiaa toteutetaan erityisesti myöntämällä hanke- ja yritystukia alueen toimijoiden tarpeista lähteviin hakemuksiin. Toimintakausi kattaa vuodet 2013–2020. Ohjelmakaudella noudatetaan n+3-periaatetta, mikä tarkoittaa sitä, että ohjelmakausi jatkuu aina vuoteen 2023.
Vuosille 2014–2020 Maa- ja metsätalousministeriö myönsi YHYRES-kehittämisyhdistykselle alustavasti julkista rahoitusta 3 801 000 euroa, jolloin koko rahoituksen määräksi tulee yksityinen rahoitusosuus mukaan
lukien 5,85 miljoonaa euroa. Tästä myöntökiintiökehityksestä voi todeta, että YHYRES ry:n hankkeiden
rahoitustoiminta on ollut nousujohteinen. Myös hankehakijoiden innostus ja hanketoiminnan kiinnostavuus on kasvanut vuosien saatossa. Käynnissä olevasta ohjelmakaudesta odotetaankin hanketoiminnan
suhteen vilkasta ja huolimatta lisääntyneestä hankerahoituksesta, kilpailu hankkeiden välillä tulee kovenemaan; vain parhaat hankeideat saavat rahoituksen.
Kaudella 2014–2020 on uudet pelisäännöt myönnettävien tukien muodossa ja asetuksissa. Tämä tuo varmasti sekä haasteita että mahdollisuuksia alueen kehittämiseen. Uutuutena on myös sähköisen Hyrrä-järjestelmän käyttöönotto hankkeiden hakujärjestelmänä. Järjestelmän kehittäminen ei ole sujunut aivan
suunnitelmien mukaan, mutta kunhan järjestelmä toimii kaikilta osin, helpottaa ja nopeuttaa se hankehakua ja -neuvontaa.
Leader-työn laatua, ja tulosten vaikuttavuutta arvioidaan ohjelmakaudella 2014–2020 erityisesti, joten laatutyö, jota viime kauden lopulla aloittelimme, tulee jatkumaan edelleen. Myös tulosten vaikuttavuuteen ja
etenkin viestinnän mahdollisuuksiin vaikuttavuuden esiintuomisessa on alue, johon panostamme tulevalla
kaudella.
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