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HANKERAHOITUS KÄY KAUPAKSI

Ohjelmakauden keskimmäinen vuosi lähestyy loppuaan. Loppu häämöttää myös tämänvuo-
tiselle YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n rahoituskiintiölle. Viimeisen hallituksen kokouksen 
jälkeen on sidottu puoli miljoonaa euroa julkista ja satojatuhansia yksityistä rahaa erilaisiin 
Kyrönmaata kehittäviin hankkeisiin ja pienten yritysten tukiin.

Uusi vuosi tuo tullessaan myös uuden rahoituskehyksen. Se on samaa kokoluokkaa tämän 
vuoden kanssa, noin 500 000 euroa. Hyville kyläyhdistysten ja muiden yhteisöjen kehittämis-
hankkeille ja yritystoiminnan kehittämiseen on siis rahaa, ja se kannattaa hyödyntää.

Joulun välipäivinä toimistomme palvelee normaaleina päivystysaikoina. Joulunpyhät sattu-
vat nyt juuri maanantaille ja tiistaille, jolloin päivystystä ei ole. Torstaina 28.12. olemme auki 
päivystysaikaan klo 12–16.

Rauhallista joulua ja menestyksekästä uutta vuotta!

Matti Jaskari
toiminnanjohtaja
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Yhyres-kehittämisyhdistyksen ja sen yhteistyö-
kumppaneiden järjestämään Minun kyläni -va-
lokuvauskilpailuun tuli lähes 70 kuvaa. Kilpailu 
sai Pohjanmaan liitolta Suomi 100 -aluetukea 
ja sillä haluttiin nostaa esille Kyrönmaan maa-
seutua ja sen kyliä sekä haastaa asukkaat poh-
timaan, millainen on heidän asuinseutunsa. 

Tuomaristo, johon kuului Yhyres ry:n henkilö-
kuntaa, Pohjankyrön toimituspäällikkö Arto 
Erkkilä ja laihialainen valokuvaaja Jarkko Lai-
ne,  valitsi  kuvien joukosta 12 parasta kuvaa. 
Yleisö sai äänestää näiden kuvien joukosta 
oman suosikkinsa, ja tuomaristo valitsi kolme 
parasta alle 18-vuotiaiden ja sitä vanhempien 
sarjasta.

Aikuisten sarjassa kuvat keskittyivät pääosin 
maisemaan. Otanta oli monipuolinen ja muka-
na oli monta ajatuksella otettua kuvaa, silti ih-
misiä olisi kaivattu mukaan ja kuvia siitä, mitä 
kylissä tapahtuu. Nuorilla oli hienoa tuoretta 
otetta, sitä toivotaan lisää, kommentoi tuoma-
risto kisan satoa.

Yleisö sai äänestää suosikkiaan Facebookissa, 
YHYRES ry:n toimistolla tai lähettämällä Poh-
jankyrössä olleen kupongin. Ääniä annettiin 
kaikkiaan 259 kappaletta, joissa voittajakuva 

sai 43 ääntä. Yleisöäänestyksen voittajakuva 
oli Pasi Båtmanin kuva Auringonlasku. Kuvaaja 
saa 200 euron lahjakortin Foto-Forma-valo-
kuvausliikkeeseen Seinäjoelle. Muut voittajat 
saavat 150, 100 ja 50 euron lahjakortit sijoituk-
sensa mukaan.

Yleisöäänestykseen osallistuneiden kesken ar-
vottiin sadan euron lahjakortti Foto-Formaan, 
sen voitti:  Ari Nyman.  Lisäksi arvottiin 20 kap-
paletta kilpailukuvista koottuja kalentereita. 

Kilpailun voittajat:

Yli 18-vuotiaat:

1. Jarmo Tuuri: Auringonlasku 
2. Pasi Båtman: Auringonlasku Kylkkälässä 
3. Sami Peltoniemi: Laihian Mallas

Alle 18-vuotiaat:

1. Elina Luoma: Kesäinen ilta-aurinko 
2. Iisakki Rintamäki: Tulossa kuivaajalta 
3. Nella Luoma: Laihianjoki

Kunniamaininta: Minna Alatalo

Voittajakuvat  ovat nähtävillä YHYRES ry:n 
kotisivuilla.

Minun kyläni -voittajakuvat on valittu

Minun kyläni -kisan aikuisten sarjan voitti 
Jarmo Tuuri kuvallaan Auringonlasku.



Teemahankkeiden maksatukset

Suomi 100 kylissä –teemahanke on päättymässä. 

Kaikkien siihen kuuluvien tapahtumien tulee olla 

järjestettynä ja juhlittuna 31.12.2017 mennessä. 

Teemahankkeessa mukana olleiden yhdistysten ja 

muiden toimijoiden pitää hakea maksatusta  31.1.2018 

mennessä. 
 
Pienet hankkeet – Isot teot –teemahankkeessa on 

menossa toinen maksatushakukerta. 

Maksatusta täytyy hakea joulukuun viimeiseen päivään 

mennessä, jos  haluaa mukaan tähän hakujaksoon. 

Kaikkien kustannusten, jotka otetaan huomioon tässä 

maksatuksessa, on täytynyt syntyä tuensiirtosopimuk-

sen mukaisesti marraskuun loppuun mennessä. Hakijan 

on myös täytynyt itse maksaa syntyneet kustannukset 

siihen mennessä, että ne otetaan mukaan tähän mak-

satukseen.

Viimeinen, kolmas, maksatushakukerta on kesäkuussa 

2018. 

 

Tulossa uusi teemahanke – Töpinä

Yhyres pyöräyttää käyntiin uuden Töpinä-teemahankkeen helmikuun alussa 2018. Töpinä 
on yleishyödyllinen investointihanke, eli siinä yhdistykset, yhteisöt tai säätiöt voivat 
toteuttaa pienimuotoisia investointeja vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyen Kyrönmaal-
la. Näissä teemahankkeen toimenpiteissä eli alahankkeissa voidaan siis hankkia koneita, 
laitteita tai välineitä tai rakentaa ja korjata pienimuotoisesti liikunta- ja harrastuspaikkoja. 
Investointien tulee kohdistua yleishyödylliseen toimintaan eli liikunta- ja harrastuspaikko-
jen tulee olla yhteisessä käytössä.

Teemahankkeella voidaan tehdä investointeja, joiden kustannusarviot ovat  
1 000 - 20 000 € ja tukiprosentti on 65. Teemahankkeessa toteutettavat alahankkeet 
valitaan ennalta sovittujen valintakriteerien perusteella. Painotus on ensisijaisesti niissä 
hankkeissa, joilla luodaan uutta toimintaa alueelle ja hankkeilla, jotka ovat liian pieniä 
toteutettavaksi itsenäisinä investointihankkeina. 
Hankkeen infotilaisuus pidetään Yhyres ry:n toimistolla 15.2. klo 18, jolloin alkaa myös 
hakuaika hankkeeseen. Hakuaika päättyy 29.3.2018. Lisätietoja antaa Maija Rintamäki, 
maija.rintamaki@yhyres.fi, puh. 050 5867 884. 

Nuorten sarjan voitti Elina Luoma kuvallaan Kesäinen ilta- 
aurinko.

Yleisö äänesti suosikikseen Pasi Båtmanin kuvan  
Auringonlasku Kylkkälässä.

Minun kyläni -kisan aikuisten sarjan voitti 
Jarmo Tuuri kuvallaan Auringonlasku.

YHYRES ry:n nykyinen 
lankapuhelin- sekä 
faksinumero lak-
kaavat toimimasta 
vuodenvaih teessa, sen 
jälkeen yhdistyksen 
yleinen numero on  
050 300 9240.

HUOM!


