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Strategian toteuttaminen vuosina 2014–2015
1.1. Strategian tavoitteiden toteumatilanne
Kuudestaan ry on saanut 2015 yhden yritustukirahoituspäätöksen E-P ELY-keskukselta, joten tavoitteiden
toteutumista on vaikea tässä vaiheessa varmuudella kertoa. Tavoitteiden toteutumisen seurantaa olemme
kuitenkin tehneet hankerahoitusesitysten pohjalta strategian teemoittain seuraavasti.
Kehittyvät elinkeinot ja yrittäjyys
Määrällinen tavoite ja mittarit:
Yritystukihakemukset myönteiset esitykset

Toteuma 31.12..2015
9 kpl

Uusia yrityksiä
Syntyneet työpaikat
Säilytetyt työpaikat
Yritysten kansainvälistymistoimet
Elinkeinolliset yhteistyöhankkeet

2 kpl
6 kpl
14 kpl
1 kpl
0 kpl

Asuminen, ihmiset ja ympäristö
Tavoitteet ja mittarit:
Laaditut ympäristön kehittämissuunnitelmat myönteiset esitykset
Rakennetun ympäristön investoinnit myönteiset esitykset
Luonnonympäristön investoinnit myönteiset esitykset
Palveluja ja tapahtumia lisäävät toimenpiteet myönteiset esitykset
Laaditut kuntakohtaiset kehittämissuunnitelmat
Kansainvälistä yhteistyötä lisäävät toimenpiteet myönteiset esitykset
Osaamista lisäävät toimenpiteet myönteiset esitykset

Toteuma 15.12.2015
1 kpl
15 kpl
2 kpl
7 kpl
0 kpl
1 kpl
4 kpl

1.2. Toiminta Leader-rahoituksella
Taustaa
Kuudestaan ry:n toiminta on vuosina 2014- 2015 ollut hyvin työntäyteistä ja vaihtelevaa. Positiivista on
ollut alueemme toimijoista kumpuava kehittämisinto. Kehittämisintoa olemme pyrkineet pitämään yllä,
vaikka ohjelmakauden vaihdos ei tapahtunut toivotulla ja odotetulla tavalla. Pitkän odotuksen jälkeen
ohjelmakausi käynnistyi yskähdellen, luoden samalla epävarmuuden ilmapiirin yritys ja
hanketoimijakentälle. Paljon odotettu sähköinen Hyrrä-järjestelmä osoittautui hyvin ongelmalliseksi ja se ei
toimi vieläkään luvatulla tavalla. Perustamistuesta odotettiin paljon hyötyä yritystoiminnan
käynnistämiseen, mutta vieläkään ei ole täyttä varmuutta sen käyttökelpoisuudesta.
Toimintavuonna 2014 keskityttiin viimeisten hankepäätösten valmisteluun, päättyvän kauden
toimenpiteiden toteuttamiseen ja maksatusneuvontaan. Yritystukiin ja ympäristön kehittämistoimiin
Kuudestaan ry:llä oli toimintavuonna hieman rahaa jaettavana ja kaikki päätökset saatiin tehtyä
määräaikaan kesäkuun 2014 loppuun mennessä. Päättyvän kauden toimenpiteiden ohella suuntasimme
katsetta tulevaisuuteen päivittämällä Elävä maaseutu – hyvinvoivat ihmiset strategiaamme.
Toimintavuosi 2015 alkoi valmistautumisena rahoitushaun avautumiseen ja ohjelmakauden tiedotukseen.
Tiedotuksessa olemme huomioineet kohderyhmien erilaiset tarpeet. Kotisivuja www.kuudestaan.net
uudistettiin, jotta toimijat löytävät tarvitsemansa tiedot helposti. Yhtenä viestintävälineenä on käytetty
Facebookia, jonka kautta voidaan tiedottaa nopeasti ajankohtaisista asioista. Sidosryhmille lähetettiin
tiedotteita postin ja sähköpostin välityksellä useita kertoja vuoden aikana. Lehdet ovat julkaisseet lukuisia
artikkeleita toiminnastamme ja rahoituskauden alkamisesta sekä rahoitetuista hankkeista ja yrityksistä.
Yleishyödyllinen kehittäminen on saanut hyvin julkisuutta paikallis- ja maakuntalehdissä. Onnistuneet
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hankkeet ja niistä tiedottaminen tuovatkin parasta media-näkyvyyttä Leader-ryhmällemme. Kentälle
jalkauduimme monin eri tavoin. Vuosittain toteutettavilla kuntakierroksilla viranhaltijoille ja
luottamushenkilöille jaetaan tietoa monipuolisesti Leader-toiminnasta ja rahoituksesta. Osallistumme myös
kyläiltoihin ja yhdistysten kokouksiin, joissa tiedotus on täsmällisempää ja toimijan tarpeet huomioivaa.
Hankeklinikoita järjestimme kaikissa alueemme neljässä kunnassa. Klinikoilla jaoimme tietoa ajankohtaisista
asioista ja rahoitusmahdollisuuksista sekä opastimme toimijoita hankehakemusten valmistelussa.
Hanke- ja yritystukihakemukset ja kehittämisstrategian painopisteet
Kehittyvät elinkeinot ja yrittäjyys
Kaikista vastuksista huolimatta Kuudestaan ry on onnistunut käynnistämään ohjelmakauden vauhdikkaasti,
asiakaslähtöisellä neuvonnalla olemme saaneet käsittelyyn elinkeinoelämää edistäviä yritystukihakemuksia.
Yritysten aktivointia tehdään yhteistyössä paikallisten elinkeinotoimijoiden kanssa. Yritysten merkitys
paikallisena työllistäjänä ja elinvoimaisuuden ylläpitäjänä on huomattava. Kuudestaan ry:n kautta haettavat
yritystuet ovat keino taistella työpaikkojen menetystä vastaan. Strategian rahoituksesta 40 % on
suunniteltu kohdennettavan teemaan Kehittyvät elinkeinot ja yrittäjyys. Kuudestaan ry:lle tuli vireille
kaikkiaan 12 yritystukihakemusta joista hallitus teki yhdeksälle hakemukselle myönteisen rahoitusesityksen.
Etelä-Pohjamaan ELY-keskus teki vuoden 2015 lopussa yhdelle hakemukselle rahoituspäätöksen.
Yritystukien hakijoista kaikki olivat Kuudestaan ry:lle uusia asiakkaita. Kysyntää yritystuille on ollut
ilahduttavan paljon ja yritykset haluavat laajentaa ja kehittää yritystoimintaansa, sekä lisätä
energiatehokkuutta ja kestävää kehitystä. Yrityksissä on merkillepantavaa niiden tulevaisuuteen
suuntautuva ajattelu. Toimenpiteiden vaikutuksia mietitään pitkälle, ei ole pysähdytty vain tähän
hankkeeseen ja tähän aikaan.
Hankenro
7753
8547
9266
10056
9974
18323
8321
16162
18366

Hakija
Paula Kahra ky
Kimmon Konepaja Oy
Akonkosken Saha Oy
PSL T. Metsoila Oy
HTR-Steel Oy
T:mi Aatos Takala
T:mi Johanna Silvonen
Aisikon Oy
Kuljetus Savolainen Oy

Yrityshankkeista esimerkiksi Kuljetus Savolainen
Oy:n investointitukihakemus on kasvuun ja
yrityksen
monialaisuuteen
tähtäävä.
Investointituen
avulla
yritys
rakentaa
jätepaalaimen, joka tehostaa merkittävästi
jätehuoltoliiketoimintaa.
Palveluna
jätteenpaalausta myydään isoille jätehuoltoyhtiöille
Suomessa ja ulkomailla. Palvelua tarjotaan
julkisten tarjouspyyntöjen kautta. Investointi
avaa myös uuden toimialan paalaimen
valmistajana. Yritys laajentaa liiketoimintansa
koskemaan jätepaalainten rakentamista, jonka
markkinat ovat Euroopan laajuiset.

hankkeen toimenpide
investointi
investointi
investointi
investointi
investointi
perustamistuki
investointi
investointi
investointi
Yhteensä

Kustannusarvio
11 583,00
69 969,00
80 000,00
60 000,00
100 000,00
35 000,00
44 930,00
258 439,25
294 800,00
954 721,25

Paalaimen valmistajalla on pyrkimyksiä myös
vientimarkkinoille. Investointi avaa yritykselle
uuden toimialan ja tuo lisää työpaikkoja.
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Asuminen, ihmiset ja ympäristö
Kuudestaan ry käsittelyyn on tullut useita yleishyödyllisiä investointihankkeita, jotka lisäävät paikallisten
asukkaiden hyvinvointia ja palveluita. Tuella rakennetaan, korjataan tai laajentaa kyläyhteisön yhteisiä
rakennuksia tai hanktaan koneita, laitteita ja harrastusvälineitä. Investointien hakemista on helpottanut
muutos, että yksityisen rahan osuus voidaan kokonaisuudessaan korvata vastikkeettomana työnä.
Yleishyödyllisiä kehittämishankkeita on myös tullut ilahduttava määrä ja mukaan mahtuu hyvin monenlaista
toimintaa digitaalisuuden lisäämisestä, bambun viljelyyn ja nuorten aktivointiin.
Strategian rahoituksesta 60 % on suunniteltu kohdennettavan teemaan Asuminen, ihmiset ja ympäristö.
Yleishyödyllisen kehittämisen osalta strategian tavoitteena on asukkaiden ja ympäristön hyvinvoinnin
kehittäminen ja alueen vahvuuksien esille tuominen ja kehittäminen. Kuudestaan ry:n hallitus sai
päätettäväkseen laajan kirjon mielenkiintoisia kehittämishankkeita ja kaikkiaan 12 hakemusta sai
myönteisen rahoitusesityksen. Yhteisöllisyyttä vahvistavia investointitukihakemuksia tuli 18 kappaletta ja
niihin kaikkiin hallitus teki myönteisen rahoitusesityksen. Alueidenvälisiä hankkeita käsittelyssä oli kaksi ja
hankkeisiin tehtiin myönteinen rahoitusesitys.
Hankenro
7687
8845
8497
8842
9062
9102
8802
9185
10095
11341
17340
11366
12672
14202
14293
14457
14 499
17340
21524
17974
21266
17339
14739
18429
18291
15062
18903
17712
15612

Hakija
Myllymäen kylä ja nuorisoseura ry
Myllymäen kylä ja nuorisoseura ry
Sydänmaan Metsästysseura ry
Suomenselän kuntokotiyhdistys ry
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
Ähtärin KiekkoHaukat ry
Töysän Metsästysseura ry
Thermopolis Oy
Ähtärin Urheilijat ry
Ähtärin kaupunki
Soinin Ystävänapu ry
Vehun Maa- ja kotitalousseura ry
Töysän Nuorisoseura ry
Soinin 4H yhdistys ry
Ähtäri Zoo Resort Oy
Alavuden asemanseudun kyläyhdistys ry
Nuoramon Metsästyseura
Tuurin Salonkylän kyläyhdistys ry
Alavuden Ilmailukerho ry
Hakojärven kyläyhdistys ry
Kuortaneen kalastusseura ry
Kätkänjoen kyläseura ry
Ruonan Rinki ry
Alavuden Kehitys Oy
Pro Agria
Ähtärin kaupunki
Pollarin metsästysseura ry
Ähtärin kaupunki
Thermopolis

hankkeen toimenpide
investointi
investointi
investointi
kehittäminen
kehittäminen
investointi
investointi
kehittäminen
investointi
kehittäminen
investointi
investointi
investointi
kehittäminen
kehittäminen
investointi
investointi
investointi
investointi
investointi
investointi
investointi
investointi
kehittäminen
kehittäminen
kehittäminen
investointi
kehittäminen
kehittäminen
Yhteensä

Kustannusarvio
19 960,00
40 794,00
91 760,00
32 263,00
20 000,00
82 232,46
68 990,00
82 826,00
25 050,00
20 000,00
7 025,00
69 000,00
19 973,30
7 278,00
19 900,00
14 862,36
19 930,56
19 500,00
74 982,80
15 802,00
18 000,00
19 950,00
8 600,00
19 655,55
100 000,00
19 964,00
8 660,00
100 000,00
42 254,00
1 069 212,73
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Ähtärin
Urheilijat
ry
Frisbeegolfpuistoinvestointihankkeessa suunnitellaan ja rakennetaan
Mustikkavuoren ulkoilualueelle frisbeegolfpuisto,
jossa on 9-väyläinen kaikille harrastajille
suunnattu perherata, sekä täysimittainen 22väyläinen rata. Radalle hankintaan maalikorit,
rakennetaan
tekonurmiheittoalustat,
väyläopasteet ja rata-aluekartta. Ähtärin Urheilijat ry
järjestää aktiivista frisbeegolf-toimintaa ja
kehittää lajia laaja-alaisesti sekä kannustaa
harrastajia kilpailutoimintaan. Kohderyhmänä
ovat pääasiassa Kuudestaan toiminta-alueen
perheet, nuoret, aikuiset, seniorit ja alueella
vierailevat matkailijat. Mustikkavuoren

frisbeegolfpuistossa kaiken-tasoiset harrastajat
pystyvät aloittamaan ja jatkamaan harrastusta.

Alavuden kehitys Oy:n hakema Digitaalinen
maaseutu –hankkeen tavoitteena on selvittää
alueen yritysten digitaalisten valmiuksien taso ja
suunnitella jatkotoimenpiteitä. Kuusiokunnat
ovat olleet edelläkävijöitä digitaalisuudessa ja
pidemmän aikaa. Alueella on toiminut jo
vuosikymmenen paikallinen kuituverkkotoimija
Kuuskaista Oy, jolla on taustalla vahva paikallinen
tuki. Valokuituverkon rakentamisen lisäksi
erilaisia digitaalisia palveluja on kokeiltu ja osa
niistä on jäänyt aktiiviseen käyttöön, kuten
videoneuvottelulaitteet ja kotisairaanhoidon
kuvapuhelupilotti.
Yritysten
puutteellinen
digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen
johtuu usein asiantuntemuksen ja ajan
puutteesta. Kun vaikeasti hahmotettavia vaihtoehtoja tuntuu olevan valtavasti, on helpompi
keskittyä
vain
akuuttiin
operatiiviseen
toimintaan. Hankkeen tavoitteena on selvittää
Kuudestaan Leader-ryhmän alueen yritysten

digitaalisten valmiuksien parantaminen ja
maaseudun elinvoimaisuuden vahvistaminen.
Hankkeen avulla selvitetään yritysten halukkuus
yritysten yhteistyö-hankkeeseen, selvitetään ja
priorisoidaan yritysten kehittämistarpeet ja
laaditaan kehitystarvesuunnitelma. Laaditun
suunnitelman avulla voidaan tarvittaessa
käynnistää yritysten yhteistyöhanke yritysten
digitaalisten valmiuksien parantamiseen liittyen.

Alueiden välisiin hankkeisiin osallistuminen
Hankenro Hakija
Järvipohjanmaan Yrityspalvelu Oy
Järviseutuseura ry

hankkeen toimenpide
VIVA-hanke kehittämishanke
OutdoosLife kehittämishanke
Yhteensä

Kustannusarvio
14 040,00
12 769,08
26 809,08

Yhteys valtakunnallisiin hankkeisiin ja koordinaatiohankkeisiin
Seinäjoen Ammattikorkeakoulun hakema Monimuotoisen metsäbiotalouden tehostamisenkansainvälinen esiselvityshanke on saanut Kuudestaan ry:ltä myönteisen rahoitusesityksen. Hankkeella on
teemallinen yhteys valtakunnalliseen Energiatehokkuuden koordinaatiohankkeeseen. Hankkeen taustana on
vähentää riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista, ehkäistä ekosysteemin köyhtymistä sekä luoda uutta
talouskasvua ja uusia työpaikkoja kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti. Hankkeen tavoitteena on
ensisijaisesti yhteistyön lisääminen ja kehittämishankkeen valmistelu yhdessä kansainvälisten
kumppaneiden kanssa (Slovakia, Viro, Italia ja tilanteen mukaan muiden Leader-maiden ja alueiden kanssa).
www.kuudestaan.net
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Hankkeella järjestetään tiedotusiltoja/tupailtoja biotalouden ja erityisesti metsäbiotalouden
mahdollisuuksista alueellisille toimijoille, järjestetään kysely biomassojen kasvatusta koskien
turvetuotantoalueiden omistajille. Yhteistyötä kehitetään Italian, Viron ja Slovakian alueellisten Leaderryhmien kanssa sekä esille tulevien uuden ohjelmakauden Leader-ryhmien ja maiden kanssa. Kansainvälisiä
kontakteja muodostetaan ja esiselvityshankkeen aikana yhteistyökumppaneita tavataan ja tunnistetaan
maakohtaiset eri ja haasteet biomassojen logistisessa saatavuudessa ja monimuotoisessa (metsästys,
matkailu, keräily, suojelu) metsäbiotaloudessa.
1.3. Toiminta muulla rahoituksella
Toiminta maaseuturahaston rahoituksella ELYn kautta
Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmät ovat hakeneet alueidenvälistä hankerahoitusta ELY-keskuksesta Kylillekylienkehittämishankkeen toteuttamiseen. Hankkeella edistetään alueen yhdistysten toimintaa tuomalla
yhdistystoimijoille tietoa erilaisista hyvistä käytännöistä yhdistystoiminnan virkistämiseksi ja yhdistysten
tiedotuksen kehittämiseksi. Järjestetään erilaisia aktivointitilaisuuksia, joissa jaetaan tietoa ja malleja muun
muassa kyläturvallisuuden lisäämisestä, kylätoiminnan suunnitelmallisuudesta, lähidemokratian
edistämisestä, paikalliskulttuurin edistämisestä ja ekologisen elämäntavan mahdollisuuksista. Kyliä
kannustetaan kehittämään toimintaansa ja ympäristöään olemalla toimijoille avuksi muun muassa
hanketoiminnan mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Kylillä toimii paljon erilaisia yhdistyksiä, joiden
yhteistyön lisääminen voisi tuoda helpotusta pakenevaan yhdistysten toimijajoukkoon. Usein yhteistyön
aloittaminen kylissä vaatii ulkopuolisen yhdistävän tahon ja tähän kylähankkeen vetäjä voi vastata.
Yhdistystoiminta on vapaaehtoistyötä ja toimijat tarvitsevat erilaisia vinkkejä kuinka toimintaa saataisi
vietyä eteenpäin. Nuoria houkutellaan mukaan yhdistystoimintaan erilaisin tempauksin.
Toiminta omalla rahoituksella
Kuudestaan ry jakaa Nuoriso rahaa toimintaan, jossa nuorten rooli on aktiivinen. Toiminnan tulee olla
nuorten suunnittelema, toteuttama ja arvioimaa. Toimenpide voi olla esimerkiksi tapahtuman
järjestäminen, yhteisten harrastusvälineiden hankinta, mitä vain nuorisoporukan yhteistä ja järkevää
tekemistä. Toimenpiteen tavoitteena on käynnistää nuorille uutta toimintaa ja saada nuoret mukaan
kehittämistyöhön ja kiinnostumaan muista alueen nuorten viihtyvyyttä lisäävistä toimenpiteistä.
Nuorisorahaa on haettu pääasiassa harrastusvälineiden hankintaan ja haettavat määrät ovat olleet 100 500 euroa. Jaettava rahoitus saadaan toiminta-avustuksista ja jäsenmaksuista.
1.4. Päättyneiden hankkeiden vaikutukset
Ei vielä tiedossa tässä vaiheessa ohjelmakautta
1.5. Toimintaympäristön muutos
Analyysi toimintaympäristön muutoksesta
Kuudestaan ry:n rooli paikalliskehittäjänä on tunnustettu alueellamme merkittäväksi ja se on jatkanut
kasvuaan. Rakennerahastojen rahoituksen vähentyessä tarve Leader-rahoitukselle ja toimintatavalle kasvaa
edelleen. Yhteiskunnalliset muutokset tulevat aiheuttamaan lisäpaineita asioiden uudelleen
järjestelemiseen maaseudulla ja tähän voidaan osittain Leader- toimintatavalla vastata. Kuudestaan ry:n
alueella on kaksi harvaanasuttua erilaisten haasteitten kanssa kamppailevaa kuntaa (Soini ja Ähtäri), jotka
mielestämme pudotettiin perusteettomasti harvaanasutun alueen tukimahdollisuuksista. Alueemme
harvaanasutuissa kunnissa toimiville yrityksille olisi erityisen tarpeen hieman korkeammat tukiprosentit.
Yrityksen toimiminen etenkin reuna-alueella on muutoinkin riittävän haasteellista.
Toiminnan keskeiset tavoitteet ja painopisteet kuluvana vuonna
Kuudestaan ry:n toiminnalle alkanut kausi ja sen tuoma sähköinen haku olivat iso muutos ja haaste, johon
olemme vastanneet hyviä käytäntöjä kehittämällä ja asiakaslähtöisellä palvelulla. Kuudestaan ry on saanut
toimintaan mukaan uusia toimijoita aktiivisella tiedottamisella ja helposti lähestyttävällä toimintatavalla.
Nuoria on tavoitettu tarjoamalla tukea nuorten omiin harrastusvälinehankintoihin ja suunnitelmia nuorten
aktivointiin on laadittu tuleville vuosille. Hyviä käytäntöjä muokataan edelleen saatujen kokemusten kautta.
www.kuudestaan.net
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Tavoitteenamme on saada käynnistettyä osaamista lisääviä toimenpiteitä ja aktivoida yrityksiä kehittämään
toimintaansa ja siten synnyttää uusia alueen kipeästi kaipaamia työpaikkoja.
2. Leader ryhmän oma toiminta ja laatu
Laatukäsikirja
Laatukäsikirjan päivitystyö on jatkuva prosessi ja olemme osallistuneet Maaseutuverkostopalvelujen
järjestämiin laatukäsikirjan koulutuspäiviin. Laatukäsikirjan työstäminen ja päivittäminen parantamaan
toimintoja ja turvaa toiminnan laadun. Laatua kehittämällä varmistetaan, että toiminta ja
kehittämishankkeet tukevat strategian tavoitteiden saavuttamista. Luodaan ja ylläpidetään yhteisesti
sovitut linjaukset, toimintamallit ja toimenpiteet. Huolehditaan, että kustannukset ovat hallittuja ja ne
kohdennetaan oikein, oikeudenmukaisesti ja läpinäkyvästi. Varmistetaan, että riskit ovat hallinnassa ja ne
on otettu huomioon kaikilla osa-alueilla
Kuudestaan ry:n oppimissuunnitelma
Kuudestaan ry on kiteyttänyt hanketoiminnan oppimissuunnitelman kolmeen osioon, jotka ovat
oppimisprosessin arvot, oppimisen toiminta-ajatus ja oppimisprosessin visio, jolloin se avautuu lukijalle
hyvin selkeäksi. Oppimisprosessia alettiin viedä käytäntöön toteuttamalla viestintää monipuolisesti ja
tehokkaasti esimerkkinä alueella toteutetut hankeklinikat. Klinikoilla annoimme hakijoille sekä yrittäjille
että yhdistystoimijoille henkilökohtaista neuvontaa hankesuunnittelusta ja rahoituksen hakuun liittyvistä
asioista. Tämä toimintatapa sisältyy oppimissuunnitelmaamme ja siihen kuinka parhaiten tavoitamme
mahdolliset asiakkaamme, tarjotaan laadukasta palvelua ja kuinka olemme alueen toimijoiden
saavutettavissa.
Oppimisprosessin arvot:
Oppimisprosessin toiminta-ajatus:

Oppimisprosessin visio:

Avoimuuden, vastuullisuuden, oikeudenmukaisuuden,
tuloksellisuuden ja luovuuden edistäminen
Edistää oppimista ja välittää tarpeelliset tiedot ja taidot
hankeprosessin ja hankkeen toimenpiteiden toteuttamiseksi, sekä
hankkeen lopputuloksen arvioimiseksi
Tarjotaan laadukas, kaikille avoin ja yhtenäinen oppimispolku.

3. Kuudestaan ry alueensa kehittäjänä
Maakunnallisissa ja maakunnan ylittävissä verkostoissa toimimalla olemme päässeet vaikuttamaan
maakunnallisiin rahoituslinjauksiin, yhteistyöhön, tiedonvaihtoon ja toisilta oppimiseen. Tähän verkostoon
kuuluvat muun muassa Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmät, ELYkeskus, ProAgria, MTK, Uusyrityskeskus,
Etelä-Pohjanmaan yrittäjät, maakuntakorkeakoulut, yliopistot, ammatti-instituutit ja osaamiskeskukset.
Leader-ryhmien tärkeys Etelä-Pohjanmaan kehittämistyössä on tunnustettu, siitä esimerkkinä voidaan
mainita Leader- ryhmien yhteisen jäsenen ja varajäsenen paikkojen myöntäminen Maakunnan
yhteistyöryhmään (MYR) ja vastaavat paikat Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristöön. Leader-ryhmät
ovat sopineet vuosittain edustajan kumpaankin ryhmään. Kehittämissuunnittelija on SYTY ry:n kyläjaoston
jäsen ja sitä kautta saamme kylien asioita vietyä eteenpäin valtakunnallisesti. Mielenkiintoinen tehtävä on
myös Maaseutuverkostopalvelun ohjausryhmän Leader -ryhmien varaedustajan paikka. Kaikissa näissä
edellä mainituissa tehtävissä tarvitaan paikalliskehittämisen asiantuntemusta ja etuna on myös yli
vuosikymmen kokemus Leader-toiminnasta.
Etelä-Pohjanmaan Liitto järjestää vuosittain seutukuntakierrokset, joissa on kuntien ja alueen toimijoiden
edustus. Seutukierroksilla on Kuudestaan Leader-ryhmän merkitys merkittävänä paikallisena kehittäjän
huomioitu vuosittain sekä kuntien, että muiden osallistujien taholta. Teettämiemme kyselyjen perusteella
toimintaamme arvioidaan asiantuntevaksi ja samalla helposti lähestyttäväksi, nämä kommentit ovat
omiaan vahvistamaan käsitystämme onnistumisestamme paikalliskehittämisen kentällä.

www.kuudestaan.net

Sivu 7

4. Yhdistys ja sen resurssit
Yhdistyksen säännöt
Säännöt löytyvät yhdistyksen nettisivuilta www.kuudestaan.net ja liitteenä. Kuusiokuntien
Kehittämisyhdistys ry nimi muutettiin lyhyesti Kuudestaan ry:ksi, jota nimeä on jo epävirallisesti käytetty
vuosien ajan. Toiminta-alue muuttui vuoden 2014 alusta Alajärven kaupungin Lehtimäen alueen siirtyessä
Aisapari ry:n toiminta-alueelle.
Jäsenistö
Kuudestaan ry:llä oli vuodenvaihteessa 2014 yhteensä 256 jäsentä, joista naisia oli 37, miehiä 51,
yhdistyksiä ja yrityksiä 168 ja kuntajäseniä emme ole seuranneet alle 25-vuotiaiden määrä.
Hallituksen kokoonpano ja toiminta
Kuudestaan ry:n hallituksen muodostaa 12 varsinaista jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet ja hallituksen
jäsenten valinnassa noudatetaan Maa- ja metsätalousministeriön määrittelemää kolmikantaa 1/3
hallituksen jäsenistä edustaa maaseudun asukkaita, 1/3 yhteisöjä ja 1/3 paikallista julkista hallintoa.
Hallituksen kokoonpano vuonna 2014
varsinainen jäsen
Hanna Murtomäki-Kukkola puheenjohtaja
Veli-Antti Koivisto
Jyri Saranpää
Antti Valkonen
Reino Määttä varapuheenjohtaja
Iiro Takala
Jussi Suni
Varpu Sankelo
Ari Hyvölä
Marika Viinikka
Kari Laasala
Risto Kiilunen

Hallituksen kokoonpano vuonna 2015
varsinainen jäsen
Reino Määttä puheenjohtaja
Jyri Saranpää varapuheenjohtaja
Ulla Koivisto
Raimo Saari
Eija Kuoppa-aho
Seija Ojajärvi
Jussi Suni
Pirkko Ylätalo
Ari Hyvölä
Marika Viinikka
Heikki Ylinen
Risto Kiilunen

varajäsen
Kimmo Toivola
Kari Isomaa
Tauno Lampinen
Ilkka Hunnakko
Alpo Rannila
Seija Ojajärvi
Timo Ala-Kanto
Mariita Ahtola
Altti Syrjänen
Elina Paananen
Markku Puronhaara
Jussi Pihlajamäki

varajäsen
Alpo Rannila
Tauno Lampinen
Terttu Liesmäki
Virva-Leena Harviainen
Seppo Karjala
Saija Källi
Timo Ala-Kanto
Markku Puronhaara
Altti Syrjänen
Elina Paananen
Ari Hakola
Jussi Pihlajamäki
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Hallitus kokoontui vuonna 2014 neljä kertaa. Hallitus osallistui aktiivisesti strategian valmistelutyöhön.
Strategiassa haluttiin tuoda esille alueen erityispiirteitä, haasteita, yrittäjähenkisyyttä ja
yhteistyöhalukkuutta eri toimijoiden kesken. Vuoden alkupuolella tehtiin myös viimeisiä yritystuki ja
ympäristön kehittämisen hankepäätöksiä. Tulevaan kauteen valmistauduttiin muun muassa muokkaamalla
kriteereitä, antamalla lausuntoja ja tekemällä muita valmistelutoimia.
Hallitus kokoontui vuonna 2015 kymmenen kertaa. Kuudestaan ry:n hallitus on päättänyt paikalliset
linjaukset hankkeille. Kehittämishankkeista esiselvitysluonteisten hankkeiden kustannusarvio voi olla
maksimissaan 20.000 euroa jolloin hankkeelle myönnetään maksimissaan 90 % tuki. Kehittämishanke
kustannusarvio voi olla 20.100 - 100.000 euroa jolloin tukea myönnetään maksimissaan 80 %. Pienet
investointihankkeiden kustannusarvio voi olla 6.700 – 20.000 euroa jolloin tukea myönnetään
maksimissaan 75 %. Mikäli investoinnin kustannusarvio on 20.000 - 70.000 euroa tukea myönnetään
maksimissaan 60 %. Linjauksia kustannusarvioltaan suuremmat investointihankkeet ohjataan ELYkeskukseen Maaseuturahastosta rahoitettavaksi.
Hallitus on keskustellut hankerahoitushakemuksista avoimesti, asiantuntevasti ja perusteellisesti.
Päätöksenteossa on aina hyödynnetty kunkin hallituksenjäsenten asiantuntemusta. Hankehakemusten
käsittelyssä on erityisesti kiinnitetty huomiota siihen, että hanke toteuttaa strategiaa, täyttää linjauksen
ehdot ja kriteerit sekä on Leader- toimintaperiaatteiden mukainen
Hallituksen on lisätty osallistumalla Maaseutuverkoston koulutuksiin mahdollisuuksien mukaan,
järjestämällä Etelä-Pohjanmaan Leader- ryhmien yhteisiä kokous- ja koulutuspäiviä sekä paikallisesti
kertaamalla vuosittain hallituksen kokouksessa Leader- toiminnan periaatteet ja toimintatavat.
Henkilöstö
Yhdistyksen työntekijöinä ovat toimineet toiminnanjohtaja Paula Erkkilä, kehittämissuunnittelijat Päivi
Rintala ja Jaana Sippola, osa-aikaisena tiedottajana ja hankeneuvojana Hanna Ahonpää marraskuun 2014
loppuun saakka. Osaamisen lisäämiseksi henkilöstö osallistuu järjestettäviin valtakunnallisiin ja
maakunnallisiin koulutus- ja infopäiviin, sekä kouluttautumalla omaehtoisesti maakunnassa tarjolla olevien
koulutusten puitteissa.
Taloustilanne
Kuudestaan ry:n talous on vakaalla pohjalla toimintarahaa ja hankerahoitusta käytämme suunnitelmissa
esitettyihin toimenpiteisiin, jäsenmaksuja ja kuntien myöntämää toiminta-avustusta käytämme Nuoriso
rahan toiminnan kustannuksiin, jotka eivät ole hankerahoituksessa hyväksyttäviä.
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