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MAKSETTU JÄSENMAKSU –  
VAHVEMPI KEHITTÄMISYHDISTYS

Uuden vuoden myötä YHYRES- 
kehittämisyhdistys ry sai uuden ra-
hoituskiintiön vuodelle 2018. Man-
ner-Suomen maaseudun kehittä-
misohjelman etupainotteisuu desta 
johtuen se on viimevuotista pienem-
pi. Hyville yhdistysten ja muiden 
yhteisöjen kehittämishankkeille sekä 
yritystoiminnalle tärkeisiin tukiin 
Leader-rahaa on silti riittävästi, se 
kannattaa hyödyntää. 

Nuorten porukkojen omiin pieniin 
hankintoihin tai vaikkapa tapahtu-
mien järjestämiseen on saatavilla 
nuoriso-Leaderista tukea 100 – 900 euroa. Ensimmäisen jaon hakuaikaa on huhtikuun lop-
puun, myöhemmin tänä vuonna tulee vielä kaksi hakua. Nuorisorahan hakeminen on todella 
helppoa ja vapaata byrokratiasta, koska se on alueen kuntien rahoittamaa.  Tarkempia tietoja 
nuorisorahasta saat nettisivuiltamme: www.yhyres.fi. 

YHYRES-kehittämisyhdistyksen jäsenmaksulaskut lähetettiin tammikuulla. Maksamalla jäsen-
maksun olet mukana kehittämässä Kyrönmaata ja saat alennusta yhdistyksen järjestämistä 
retkistä. Maksaneiden jäsenten lukumäärä on yksi kriteeri arvioitaessa Suomen 54 Lea der-
ryhmän toimintaa ja jaettaessa niille rahoituskiintiöitä. Siksi on tärkeää, että myös sinä mak-
sat jäsenmaksusi. Anna jäsenyydestä vinkki myös naapurille.

Matti Jaskari
toiminnanjohtaja
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Nyt TÖPINÄKSI!

Uudessa Töpinä-teemahankkeessa voit 
hakea tukea harrastustoimintaan, 
liikuntaan ja vapaa-aikaan liittyviin
yhteiskäytössä oleviin investointeihin. 
Painotus on ensisijaisesti niissä hank-
keissa, joilla luodaan uutta toimintaa.

Hakea voivat kyrönmaalaiset yhdistyk-
set ja yhteisöt. Hankkeen kustannusar-
vio voi olla 1 000 - 20 000 euroa, tukipro-
sentti on 65. 
HAKUAIKA: 15.2.-29.3.2018.

Lisätietoja:
maija.rintamaki@yhyres.fi,
050 5867 884.

Ihmisten kokoisille ideoille!

Valtakunnallista Avoimet kylät -päivää viete-
tään tänä vuonna lauantaina 9.6., joten taas on 
aika herätellä Kyrönmaan kyliä ja yhdistyksiä 
mukaan osallistumaan. Leader Yhyres koor-
dinoi tuttuun tapaansa teemapäivää, jonka 
ideana on järjestää kylässä mukavaa ohjelmaa 
ja houkutella väkeä tutustumaan toimintaan, 
asukkaisiin ja palveluihin. Ohjelma voi olla 
melkein mitä vain, pihakirppiksiä, taidenäytte-
ly, taimikirppis, kesäkahvila tai vaikka kylätalon 
remonttiesittely. 

Yhyres haastaa vanhat konkarit ja uudet osal-
listujat mukaan ideoimaan tapahtumaa ja 
lisäämään kylien ja yhdistysten yhdessä teke-
mistä ja yhteisöllisyyttä. Avoimet kylät päivästä 

järjestetään yhteinen info- ja ideointitilaisuus 
8.3.Yhyres ry:n toimistolla klo 18 alkaen.

Ilmoittaudu iltaan Maija Rintamäelle (maija.
rintamaki@yhyres.fi), ja tule rohkeasti mukaan 
hakemaan ideoita ja vinkkejä omalle kylällesi! 
Nautitaan samalla naistenpäiväkahvit.

Päivän järjestävät yhteistyössä Suomen Kylä-
toiminta, maakunnalliset kyläyhdistykset sekä 
Leader-ryhmät. Osallistujakylät lisätään tapah-
tuman nettisivuille www.avoimetkylat.fi.

Tervajoella järjestetään lauantaina 5.5.2018 
lähiruokatori, jonne haetaan elintarvike- ja 
käsityömyyjiä. Lähiruokatori järjestetään nyt 
viidennen kerran Köpingintorilla ja tänä vuon-
na mukaan otetaan myös kotimaiset käsityöt. 

Torille etsitään paikallisten tai lähimaakun-
tien tuotteiden myyjiä, myös yhdistykset ovat 
tervetulleita myymään esimerkiksi käsitöitä, 
leivonnaisia tai makkaraa. Myyntipaikasta pe-

ritään pieni maksu, jolla katetaan torin mark-
kinointikustannukset. Tapahtuman järjestäjinä 
ovat Yhyres ry ja Vaasanseudun Kehitys Oy. 
Kiinnostuneet myyjät voivat ottaa yhteyttä 
Rintamäkeen (maija.rintamaki@yhyres.fi) tai 
Alasaareen (antti.alasaari@vasek.fi).

Kesäkuussa kyläillään taas

Tervajoen lähiruokatori  etsii myyjiä



Markit avoinna Kyrönmaalla

Avoimet markit saivat sen verran hyvää palautetta en-
simmäiseltä vuodelta, että tapahtuma saa jatkoa. Leader 
YHYRES järjestää nyt siis toista kertaa Kyrönmaalla Avoi-
met markit –tapahtuman torstaina 27.6.2018.

Viime vuonna tapahtumassa mukana oli yhteensä 8 koh-
detta, joissa  esiteltiin puutarhoja ja pidettiin erityylisiä 
kahviloita.

- Avoimet markit -tapahtuma sai alkuunsa siitä, kun mie-
timme työpaikalla, että olisi mukava ihan luvan kanssa 
päästä kurkkimaan ihmisten kauniisiin puutarhoihin. 
Lisäksi tapahtumaa suunnitellessa mietittiin aikaisemmin 
järjestettyä ravintolapäivää.  Avointen markkien tarkoi-
tus on toimia myös ravintolapäivän tavoin, kuka vain voi 
perustaa päiväksi oman ravintolan tai kahvilan, kertoo 
hanke- ja yhdistysaktivaattori Maija Rintamäki.

Tapahtumaan pidetään yhteinen ideointitilaisuus Yhyres 
ry:n toimistolla 5.4.2018 klo 18.00. Sinne ovat tervetul-
leita kaikki asiasta kiinnostuneet.

Yritysten aktivointihanke alkoi Kyrönmaalla

Vasek on aloittanut Kyrönmaalla hankkeen, jonka tavoitteena on koota yritysten kehittämis-
tarpeita ja sen pohjalta kartoittaa mahdollisuutta yritysryhmähankkeen luomisen. Yritysryhmä-
hankkeessa  ryhmä yrityksiä kehittää toimintaansa sekä yhteisillä kehittämistoimenpiteillä että 
yrityskohtaisesti. Tavoitteena voi olla esimerkiksi tuotannollisen yhteistyön kehittäminen tai 
tuoteperheen suunnittelu.

Hankkeen tarkoituksena on auttaa yrityksiä etsimään muiden yrittäjien vastaavia tarpeita, jotta 
niihin voitaisiin hakea ratkaisua yhdessä esimerkiksi juuri yrityshanketta hyödyntämällä. Hanket-
ta vetää Kyrönmaan yritysasiamiehenä toimiva Antti Alasaari. 

-  Täällä olevat yritykset ovat pääosin pieniä, eikä yrittäjillä itsellään ole useinkaan mahdollisuut-
ta lähteä kartoittamaan muiden yrittäjien vastaavia tarpeita. Käsityksemme mukaan tarpeita on 
esimerkiksi taloushallinto-osaamisessa, nykytekniikkaa hyödyntävässä markkinoinnissa, yritys-
turvallisuuden parantamisessa ja verkostomaisessa liiketoiminnassa.

Tarveselvitys yritysryhmähankkeille Kyrönmaalla -nimisessä hankkeessa on tavoitteena arvioida 
yhteensä noin 60 Laihialla, Isossakyrössä ja Vähässäkyrössä sijaitsevaa yritystä. Yritysryhmähank-
keen luomisen lisäksi tarkoituksena on informoida yrityksiä myös muista asiantuntijapalveluista 
sekä yritystuista ja sitä kautta aktivoida yrityksiä kehittämiseen Kyrönmaalla.

- Hankkeessa järjestetään yrityksille yhteisiä infotilaisuuksia, jossa pyritään tuomaan esiin yritys-
ryhmähankkeiden hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja. Samalla yritykset pääsevät verkottumaan. 
Hanketta tehdään yhteistyössä Yhyres ry:n kanssa ja aktivointi- ja tiedotustilaisuuksia järjeste-
tään yhdistyksen tiloissa, Alasaari kertoo.

Mikro- ja pienyrityksiin keskittyvä hanke kestää vuoden 2018 loppuun. Lisätietoja antaa Antti 
Alasaari, antti.alasaari@vasek.fi.


