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KATSE KOHTI TULEVAA

Leader YHYRES ry:n Kyrönmaalle tarjoaman hankerahoituksen kysyntä on jatkunut vilkkaana 
koko vuoden niin kehittämishankkeissa kuin yritystuissa. Erityisen iloisia olemme ensimmäisestä 
yritysryhmän kehittämishankkeesta, jossa mm. tehdään hyvinvointialan yrityksille laatutyötä. 
Nuorten porukkojen omiin pieniin hankintoihin tai vaikkapa tapahtumien järjestämiseen saatavil-
la oleva nuoriso-Leader-rahoitus on myös alkanut ilahduttavasti kiinnostaa. Rahoituksen etupai-
notteisuuden vuoksi myöntökiintiö pienenee ohjelmakauden loppua 2020 kohti. Nyt on hyvä aika 
aloittaa eritysesti pidempiaikaisia kehittämishankkeita vaikkapa Kyrönmaan elinkeinoelämän 
kehittämiseksi. 

Tulevana vuonna alkaa uuden rahoituskauden 2021 - 2027 strategiatyö. Suomen kunnianhimoi-
sena tavoitteena on saada Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma aikaan jo ensi vuoden 
loppuun mennessä. Myös YHYRES-kehittämisyhdistys aloittaa strategian suunnittelun alkuvuon-
na. Sen valmisteluun toivotaan kyrönmaalaisilta yhteisöiltä, yrityksiltä ja asukkailta kannanottoja 
ja ideoita. Näin strategiasta saadaan mahdollisimman laajapohjainen ja alueen tarpeita kuvaava. 

Rauhallista joulua ja menestyksekästä uutta vuotta!

Matti Jaskari
toiminnanjohtaja

YHYRES-kehittämisyhdistys 
Loukontie 6 
66440 Tervajoki 
p. 050 300 9240 
www.yhyres.fi

Hyvää joulua ja menestystä vuodelle 2019!
Toivottavat: Matti, Maija, Kirsi ja Sari



Lisätietoja ja ilmoittautumiset Yhteistyössä:

AIKEISSA PALKATA YHDISTYKSEEN 
TYÖNTEKIJÄ?

Minkälainen on hyvä yhdistys työnantajana?  
Miten tulee toimia kun palkkaa työntekijän ja 

mihin palkkaus velvoittaa esim. tilapäisen työntekijän kannalta? 
Miten päättää työsuhde? 

 
Tervetuloa Yhyres ry:n toimistolle oppimaan 

palkkaamisen alkeita 9.2.2019 klo 10-14 
 

Koulutus ja tarjoilut ovat maksuttomia  
ja avoimia kaikille yhdistyksille ja yhteisöille. 

 
 Kouluttajana PLU:n aluejohtaja Aino-Maija Siren.    
 Ilmoittautumiset sähköpostilla 5.2.2019 mennessä.

Maija Rintamäki
maija.rintamaki@yhyres.fi
050 5867 884

YHYRES ensimmäisten joukossa

Syyskuun lopussa otettiin käyttöön yleishyödyllisiin investointihankkeisiin kertakorvaus-kustannusmalli. Yhyres ry 
pisti rattaat pyörimään, ja aktiivinen Tönkän Tupa ry oli heti valmis hakemaan hankkeensa uudella kertakorvausmal-
lilla. Hanke saapui Yhyres ry:lle 27.11.2018 ja sille myönnettiin rahoitus 11.12.2018 hallituksen kokouksessa.

Virallisen rahoituspäätöksen hanke sai Pohjanmaan ELY-keskukselta 19.12.2018. Tässä hallituksen kokouksessa 
samalla kustannusmallilla hanketta haki myös uusi hakija, Kyrönmaan Sydänyhdistys. Sen hankkeelle myönnettiin 
rahoitus, mutta se odottaa vielä ELY-keskuksen päätöstä.

Tönkän Tuvan hanke on järjestyksessä toinen koko Suomessa, jota on haettu kertakorvausmallilla.

Kertakorvaus-kustannusmalli

* mahdollinen vain yleishyödyllisissä investointihankkeissa (tällä hetkellä)

* hankkeessa on selkeä tavoite/tavoitteita, jotka ovat helposti todennettavissa

* hanke toteutuu varmasti niin kuin on suunniteltu

Kertakorvausmallissa helpotusta hankkeeseen tulee maksuvaiheessa,  
jolloin minkäänlaisia kuitteja tai kirjanpitoa ei tarvitse esittää.

Maksatusta varten riittää todistus valmiiksi saadusta hankkeesta,  
esimerkiksi valokuva sekä raportti.

Kertakorvaushankkeessa ei ole mahdollista hakea muutosta, eli hankkeen täytyy 
toteutua täysin sen mukaisesti, mitä hakuvaiheessa hakemukseen on kirjoitettu. 
Ainoastaan hankkeen aikataulua voi muuttaa. Tuen määrä kertakorvausmenette-
lyllä on maksimissaan 100 000 € ja sitä voi hakea maksimissaan 3 kertaa.

Jos olette suunnittelemassa hanketta ja tämä vaihtoehto kiinnostaa, ottakaa 
yhteyttä Maijaan Yhyres ry:n toimistolle.

Kyrönmaalle ainakin 
yksi yritysryhmähanke

Tarveselvitys yritysryhmähankkeille Kyrönmaalla -hanke 
on loppusuoralla. Vaasanseudun Kehitys Oy:n vetämän 
hankkeen tarkoituksena oli saada aikaan Kyrönmaalle vä-
hintään yksi yritysryhmähanke. Yritysryhmähankkeita ide-
oitiin niin yritysturvallisuuteen kuin matkailuun liittyen. 
Yhteisiä tarpeita löydettiin, mutta yritysryhmähanketta 
niistä ei vielä syntynyt. 

Sosiaali- ja terveysalan yrittäjille pidettiin yhteiset 
tilaisuudet 19.9. sekä 17.12., niissä löydettiin yhteisiä 
kehittämistarpeita omavalvontasuunnitelman laadinnan, 
päivittämisen sekä laatutyön osalta. Hanke on nyt vireillä 
ja odottaa ELY-keskuksen päätöstä.

Yksi yhteinen kehittämiskohde on löytymässä myös vien-
ninedistämisestä. Alueen yrityksillä on vientiin soveltuvia 
tuotteita, joille tarvitsisi löytää jälleenmyyjiä. Mahdol-
linen vientivalmiuksien kehittämiseen tähtäävä yritys-
ryhmähanke voisi olla toteutumassa alkukeväällä 2019, 
mikäli hankkeen hallinnointi ja rahoituskuviot saadaan 
kuntoon. Hanketta on vetänyt Kyrönmaan yritysasiamies 
Antti Alasaari.



Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maaseuturahaston 
helmihankkeet valittiin marraskuussa järjestetyssä 
Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan hankegaalassa. Lea-
der Yhyres ry:n rahoittamista finalistihankkeista Kyrön 
Matkailun Edistämiskeskuksen laajennus -hanke voitti 
Paikallisesta ponnistaen sarjan.

Muita voittajia Pohjanmaan ELY-keskuksen ja alueen 
Leader-ryhmien rahoittamista hankkeista ja yrityksistä 
olivat  rakennusalalle Stedox-innovaation tehnyt Bu-
sinEsse, kaurasta elintarvikkeita jalostava lohtajalainen 
Mö Foods sekä Närpiön ja koko Pohjanmaan kasvihuo-
neklusteria kehittävä Innoväxthus.

Pohjanmaalla  ja Keski-Pohjanmaalla on rahoitettu lähes 
600  hanketta ja yritystukea vuosina 2014 - 2018 Eu-
roopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta 
ELY-keskuksen ja Leader Aktion Österbottenin, Yhyres 
ry:n ja Pirityiset ry:n myöntämänä. Maaseuturahaston 
tukea on myönnetty yli 42 miljoonaa euroa maaseu-
dulla toimivien yritysten kehittämiseen ja asukkaiden 
palveluiden ja viihtyisyyteen liittyviin kehittämishank-
keisiin. Maaseudun kasvua ja hyvinvointia tuetaan, jotta 
Pohjanmaa ja koko Suomi voisivat hyvin, yritystoiminta 
kasvaisi ja työpaikkojen määrä lisääntyisi.

Tuomariston puheenjohtaja, kehittämispäällikkö Miia 
Lammi muotoilukeskus MUOVAsta kertoo alueen onnis-
tuneimpiin hankkeisiin tutustumisen olleen innostava ja 
kiinnostava tehtävä.   

- Hankkeet ovat selvästi tuoneet ihmisiä yhteen, esi-
telleet paikkakuntien ainutlaatuisuutta, kehittäneet 
innovaatioita ja rakentaneet siltaa menneestä tulevai-
suuteen, Lammi kuvailee.  

Paikallisesta ponnistaen –sarjassa haettiin nimensä 
mukaisesti yhdistystä tai yritystä, joka brändää paikalli-
suutta ja hyödyntää sitä omassa toiminnassaan. Kyröön 
kievari Oy:n hankkeessa laajennettiin viskitislaamon 
yhteydessä olevaa vierailukeskusta.  Paikallisuus on 
vierailukeskuksen toiminnan punainen lanka. Ravintolan 
drinkeissä pyritään käyttämään mahdollisimman paljon 
paikallisia ainesosia, niiden nimet ja tislaamokierroksil-
la esitetyt tarinat ammentavat Isonkyrön historiasta. 
Myös remonttien toteutuksessa halutaan käyttää pai-
kallisia urakoitsijoita ja materiaaleja.

– Pyrimme saamaan paikkakunnalle uutta virtaa ja ra-
han pyörimään täällä. Uusia työpaikkoja on syntynyt ja 
muutamia uusia asukkaita on sen myötä saatu kuntaan. 
Olemme pystyneet tuomaan tänne vierailijoita kolmin-
kertaisen määrän kunnan asukaslukuun verrattuna ja 
heitä on tullut ulkomaita myöden, laskeskelee  toimitus-
johtaja Miko Heinilä.

- Pohjanmaalta  löytyy monipuolisia hankkeita, rohkeita 
ihmisiä, innovatiivista otetta ja yhä halua tehdä asioita 
yhteisen hyvän ja oman asuinseudun hyväksi. Positii-
visuus, tulevaisuuden usko sekä menestymisen halu 
olivat niitä piirteitä, jotka nousivat päällimmäisiksi esiin. 
Tällaisten hankkeiden avulla maaseutu tehdään kiinnos-
tavaksi ja elinvoimaiseksi, sen sijaan että surkuteltaisiin, 
mitä alueella ei ole, tehdään jopa asioita, joita ei ole 
vielä kenelläkään, toteaa kisan järjestäneen Lyhde II –
hankkeen tiedottaja Kirsi Tikkanen.

Muut Yhyres ry:n ehdokkaat olivat Laihian Nuoriseuran 
1917-hanke, Laihian Nuorisoliiton Jakkurokki ja Muwex 
Oy Isostakyröstä.

Kyröön kievarille palkinto Hankemaailman helmet -kisassa

Jenna Toivonen, Tonto Sivula ja Miko Heinilä ottivat vastaan palkinnon Paikallisesta ponnistaen 
-sarjassa. kuva: Kim Blåfield


