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ITSENÄINEN JA YHTENÄINEN YHYRES RY SIIRTYMÄKAUDEN  
KAUTTA UUDELLE OHJELMAKAUDELLE

Lähes koko vuoden 2020 elimme Leader YHYRES ry:ssä jännittäviä hetkiä. Maa- ja metsätalous-
ministeriö asetti Euroopan Unionin ohjelmakaudelle 2021 - 2027 valittaville Leader-ryhmille 
minimiasukasluvuksi 20 000. Pitkän ja sitkeän taistelun jälkeen, jossa ei kiveäkään jätetty kään-
tämättä, sai 17 000 asukkaan Kyrönmaa vihdoin marraskuussa hyvän uutisen: MMM muutti 
kriteereitä siten, että perustellusta syystä myös alle 20 000 asukkaan alue voi toimia Leader-ryh-
mänä. Perusteluita YHYRES ry:llä riittää, toimimmehan omaleimaisella alueella kahden maakun-
takeskuksen sekä ruotsinkielisen rannikon ja Etelä-Pohjanmaan välissä.

YHYRES ry voi edelleen jatkaa kehittämistyötä vuosina 2021 - 2027 myöntämällä yritys- ja han-
ketukia oman alueensa asukkaista muodostuvan hallituksensa päätöksillä Isonkyrön, Laihian ja 
Vaasan Vähänkyrön alueille korvamerkityllä rahoituksella. Leader-ryhmien alueet ovat kunta- 
ja maakuntarajoista riippumattomia. Isonkyrön siirtyminen Etelä-Pohjanmaan maakuntaan ei 
vaikuta millään tavalla kunnan alueella tapahtuvaan Leader-toimintaan eikä sen hankehaku- tai 
myöntöprosesseihin, vaikka muu hanketoiminnan rahoitus siirtyykin Pohjanmaan ELY-keskukses-
ta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen hallinnoitavaksi.

Ensimmäistä kertaa Suomen EU-jäsenyyden aikana ohjelmakausien välinen siirtymä tapahtuu 
tällä kertaa ilman katkoa rahoituksessa. Vuodet 2021 ja 2022 ovat siirtymäkautta, joiden aika-
na maaseuturahastosta rahoitetaan yritystukia ja kehittämishankkeita vanhan ohjelmakauden 
säännöillä mutta uuden rahoilla. Siirtymäkauden hakemuksista päätöksiä ruvetaan tekemään 
1.4.2021 alkaen, mutta hakea voi vaikka heti. Saatavan rahoituksen määrä selvinnee helmi-maa-
liskuussa ja YHYRES ry odottaa, että saatavan hankerahoituksen määrä pysyy melko tarkasti 
nykyisellä tasolla.

Uusi ohjelmakausi vaatii uuden paikallisen kehittämisstrategian. Tällä hetkellä valmistaudumme 
Leader-ryhmien haun ensimmäiseen vaiheeseen valmistelemalla analyysiä niin verkostoistamme 
kuin voimavaroistammekin. Myös sinun mielipiteesi on tärkeä Kyrönmaan tulevaisuutta suunni-
teltaessa, voit tuoda sen esiin osoitteessa  www.yhyres.fi/unelmienkyronmaa tai ota suoraan 
yhteyttä meihin. Seuraa myös ilmoittelua tilaisuuksistamme.

Matti Jaskari
toiminnanjohtaja



Puheenjohtajan terveiset

Kun mikään haaste ei riitä, oli välillä ajatuksissa, kun vuonna 2020 koronarajoitteiden lisäksi 
uhkana oli  Leader Yhyres ry:n itsenäisyyden menettäminen uuden ohjelmakauden sääntöjen 
vuoksi. Nythän tiedämme, että säännöt ovat muuttuneet, ja perustellusta syystä voi alle 20 000 
asukkaan alue muodostaa itsenäisen toimintaryhmän. Se haaste on selätetty, eläköön Yhyres ja 
Kyrönmaa!

Minut valittiin puheenjohtajaksi yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa marraskuussa, kun 
Lauri Erkkilä joutui henkilökohtaisista syistä tehtävästä luopumaan. Laurille vielä  isot kiitokset 
tekemästäsi työstä. Kiitokset kuuluvat myös Yhyreksen henkilökunnalle ja koko alueen sidosryh-
mille ja vaikuttajille. Olihan se hienoa, että yhdessä rintamassa Yhyres, Isokyrö, Laihia ja Vaasan 
Vähäkyrö saivat neuvotteluissa maa- ja metsätalousministeriön kanssa sääntöjen muuttamisesta 
ja näin mahdollistettiin Yhyres ry:n tulevaisuus. Olemme selkeästi kokoamme suurempi! Isonky-
rön maakuntavaihdoskin tuo toimintaamme elementtejä, joilla voimme rakentaa siltaa ja kehitys-
tä kahden maakunnan välille.

Yhyres ry:n hallituksessa olen ollut vuoden 2019 alusta Isonkyrön kunnan edustajana. Ennen hal-
litukseen tuloa en tiennyt yhdistyksen toiminnasta juurikaan mitään. Mutta silmät ovat avautu-
neet. Mihin kolkkaan alueellamme vain meneekin, törmää asioihin, joiden hankinnassa ja kehittä-
misessä on Yhyres ollut mukana.

Korona-aika on tietenkin vaikuttanut meidänkin toimintaamme mutta se ei ole lamauttanut 
sitä. Matti, Piritta ja Maija ovat menestyksekkäästi ottaneet teknologian avuksi, ja kokoukset, 
tapahtumat yms. hoituvat jo rutiinilla verkon yli. Muuten toimitaan koronarajoitukset huomioi-
den. Kannustankin nyt alueemme toimijoita, niin yrityksiä kuin yhdistyksiäkin käyttämään tämän 
monella hiljaisemman ajan hyödyksi kehittämällä omaa toimintaa ja tekemään ne työt, jotka kii-
reen keskellä tapaavat jäädä tekemättä. Sitten olemme iskussa, kun rajoitukset tulevaisuudessa 
poistuvat. 

Ottakaa rohkeasti yhteyttä toimistolle, siellä ollaan teitä varten. Esimerkiksi juuri kick off -tilai-
suudella aloitettu Kyrönmaan matkailun kehittämishanke, sääntökoulutus yhdistyksille ja Pön-
kä-tuki mikroyrityksille ovat tutustumisen arvoisia. Klikkaile Yhyreksen sivuille ja siitä se lähtee!

Yhteistyöterveisin

Jari Viertola
puheenjohtaja

Hei yhdistysaktiivit!

Palasin takaisin työn touhuun marraskuun alus-
sa, ja maailma oli muuttunut. Kaikki konkreet-
tinen toiminta on jouduttu laittamaan jäihin ja 
tilaisuudet ja tapahtumat ovat siirtyneet täysin 
nettiin tai siirretty hamaan tulevaisuuteen.

Avoimet kylät järjestettiin jo kesäkuussa 2020 
täysin netin välityksellä, ja Piritta vei tapahtu-
mia netin maailmaan. Silti, vaikka tästä paha-
maineisen koronan tulosta on jo pian vuoden-
päivät, niin monille netin maailman ei ole tuttu 
eikä todellakaan korvaa sitä fyysistä kanssa-
käymistä.

Olen yrittänyt miettiä erilaisia koulutuksia ja 
tempauksia, jotka olisivat nyt tarpeellisia, kun 
emme pysty yhdessä järjestämään erilaisia 
tapahtumia, tilaisuuksia tai myyjäisiä.

Yhdistyksille oli joulukuussa Teams-koulutus, 
jolla pyrittiin saamaan mukaan mahdollisim-
man moni, joka ei ole vielä nettikokouksiin 
tutustunut. Paikalle saatiin yli 20 aktiivista 
toimijaa, kiitos teille! Kun kyselin palautetta 
koulutuksesta, toivottiin, että järjestäisimme 
tilaisuuksia/kokouksia, jossa vielä päästäisiin 
tutustumaan nettikokouksien maailmaan ja 
niissä toimimiseen. Siitäpä innostuneena järjes-
tin ensimmäiset virtuaalikahvit 20.1. Kahvien 
tarkoituksena on matalan kynnyksen avulla 
tuoda nettikokouksia kaikille teille yhdistys-
toimijoille esiin. Siellä voimme rennosti jutella 
ajankohtaisista asioista, vaihdella hyvä käytän-
töjä ja saada muilta yhdistystoimijoilta vertais-
tukea.

Seuraavat kahvit pidetään 17.2., joten merkkaa 
kalenteriin ja ”tule paikalle”! 

Nyt kun maailman tilanne on se mikä se on, 
täytyy myös siitä yrittää ottaa kaikki irti. Mo-
nilla yhdistystoiminta on nyt ollut ihan jäissä, 
mutta nyt onkin hyvä aika keskittyä siihen ei 
niin kivaan -perustoimintaan. 

Jokaisella yhdistyksellä on säännöt. Ne mää-
rittelevät yhdistyksen toiminnan, sen mitä 
yhdistyksessä voidaan tehdä ja mitä ei. Monilla 
säännöt on tehty yhdistyksen rekisteröitymi-
sen yhteydessä, mutta jos luette ne läpi ajatuk-
sella, monellako ne pitävät vielä paikkaansa?

Nyt siis kannattaa etsiä säännöt ja osallistua 
lauantaina 6.2. klo 10 alkaen meidän järjestä-
mään Yhdistysten säännöt -koulutukseen, jossa 
PLU:n Kirsi Martinmäki kertoo meille, mitä ny-
kypäivänä sääntöjen kannattaisi sisältää, mitä 
niistä kannattaisi poistaa ja miten ylipäätään 
sääntöjä voi muuttaa.

Koulutus järjestetään koronarajoitusten mu-
kaisesti siten, että otan toimistolle maksimi-
määrän osallistujia ja lisäksi koulutukseen voi 
osallistua hybridinä omalta kotisohvalta oman 
tietokoneen ääreltä. Tämäkään ei ole vaikeaa, 
ohjeistan kyllä tarvittaessa miten pääset mu-
kaan.

Kun säännöt ovat kaikilla kunnossa, voisimme 
perehtyä tietosuojaan. Parisen vuotta sitten 
tuli uusi tietosuojalaki, joka koskee myös yhdis-
tyksiä. Nyt meillä onkin aikaa paremmin tutus-
tua siihen, miten tietosuoja vaikuttaa yhdistys-
ten toimintaan. Tietosuojakoulutus pidetään 
samalla tyylillä sekä lähikoulutuksena rajoitus-
ten mukaisesti, että hybridinä eli osallistua voi 
myös kotoa.

Tietosuojakoulutuksessa käydään läpi mm. 
ketä saa kuvata ja missä kuvia saa julkaista 
sekä yhdistysrekisteriin liittyviä asioita. Kan-
nattaa tulla kuuntelemaan, koska näistä asiois-
ta kannattaa olla perillä.

Lisää koulutuksia on tulossa, erilaisia reissuja 
on suunnitteilla, mutta katsotaan niitä sitten 
lähempänä kun tekemiseen on enemmän mah-
dollisuuksia.

Jos sinulla/teillä on jokin idea, mitä haluaisitte 
minun tekevän hyväksenne, ottakaa rohkeasti 
yhteyttä!

Nyt on hyvä aika istua vaikka sitten sen netti-
kokouksen muodossa alas ja suunnitella tu-
levaa toimintaa, jotta sitten kun se sallitaan, 
olemme valmiita toimimaan!

Ystävällisin terveisin:

Maija Rintamäki

Yhdistykset!

 Ovathan teidän suomi.fi-tunnukset ja valtuutukset jo ajan tasalla? Katso-tunnukset    
päättyivät vuoden vaihteessa ja ilman suomi.fi-tunnuksia ei yhdistyksesi pääse kirjautu- 
maan esimerkiksi kirjautumaan käyttämäämme Hyrrä-järjestelmään.

Nyt siis nopsaan tekemään uudet valtuutukset tai jos tarvitset apua, ota yhteyttä:  
maija.rintamaki@yhyres.fi



Ketterää tukea mikroyrityksen kehittämiseen

 Pönkä- pientuki yrityksille on YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n oma Kyrönmaan alueella 
toimivien mikroyritysten pienille kehittämis- ja investointitoimille tarkoitettu rahoitusväline. 
Sitä voidaan  myöntää hankkeelle, jolla yritys aloittaa tai kehittää toimintaansa. Leader-yritys-
tuista poiketen myös osa-aikaisten yrittäjien on mahdollista hakea Pönkä-pientukea. Tukea 
haetaan sähköisellä lomakkeella. Lomakkeen osoitteen löydät www.yhyres.fi/ponka. 

Hanke voi sisältää esimerkiksi pieniä markkinointiin, viestintään, koulutukseen tai tuotekehi-
tykseen liittyviä kehittämistoimia. Myös pieniä investointitoimia, kuten kone- ja laitehankin-
toja tai pieniä kunnostamisprojekteja voidaan tukea. 

Pönkä-pientuen tukiosuus on 200 – 1500 euroa.

Tuen suuruus määräytyy hankkeen tyypin mukaan:

investointi: tuki 35 % hyväksytystä kustannusarviosta

kehittäminen: tuki 50 % hyväksytystä kustannusarviosta

Huomioitavaa: Tuki myönnetään vain YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n jäsenille. Jäseneksi 
voi liittyä hakuvaiheessa. Tuki ei saa vääristää kilpailua, eikä sitä myönnetä takautuvasti.

Järjestämme 4.2. klo 14.00 Teamsin välityksellä etäkahvit yrittäjille, jossa kerromme lisää 
Pönkä -pientuesta. Lisätietoa tuesta ja ilmoittautumiset etäkahveille:

Piritta Syrjälä
piritta.syrjala@yhyres.fi

050 535 1800

http://www.yhyres.fi/ponka
mailto:piritta.syrjala@yhyres.fi

