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Taustaa
Kuudestaan ry on vuonna 1999 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys, jonka tehtävänä on edistää
toiminta-alueensa yrittäjyyttä, yhteisöllisyyttä ja viihtyvyyttä paikallisia vahvuuksia hyödyntäen ja kestävän
kehityksen periaatteita noudattaen. Yhdistys toimii yhteistyössä alueen asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja
muiden organisaatioiden sekä viranomaistahojen kanssa. Yhdistys laatii yhdessä alueen asukkaiden ja
yhteisöjen kanssa seitsemänvuotiskausittain kehittämisstrategian. Kaudelle 2014-2020 laadittu strategia on
nimeltään Elävä maaseutu – hyvinvoivat ihmiset. Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi 21.1.2015
Kuudestaan ry:n yhdeksi Suomen 54:stä Leader-ryhmästä ja myönsi Leader-rahaa strategian toteuttamiseen
ohjelmakaudelle 2014–2020. Kuudestaan ry:n toiminta-alueeseen kuuluvat Alavus, Kuortane, Soini ja Ähtäri.

1.1 Strategian toteuttaminen vuonna 2016
Strategian tavoitteiden toteumatilanne
Kuudestaan ry:n Leader-strategialla Elävä maaseutu– hyvinvoivat ihmiset on kaksi pääteemaa: Kehittyvät
elinkeinot ja yrittäjyys sekä Asuminen, ihmiset ja ympäristö. Maa- ja metsätalousministeriön ohjeistuksen
mukaan tarkensimme omia määrällisiä tavoitteitamme loppuvuodesta 2016. Seuraamme tavoitteiden
toteutumista ajantasaisesti ja julkistamme vuosiraportissa kumulatiivisesti. Vuoden 2016 rahoituskehys
sidottiin hallituksen päätöksillä jo elokuun kokouksessa ja vuoden 2017 rahoituskehykseen tehtiin varauksia
muutamalle hankkeelle.
Kehittyvät elinkeinot ja yrittäjyys -teeman tavoitteena on alueen toimijoiden aktivointi yrittäjyyteen ja
yrittäjyyden kehittäminen sekä uusien työpaikkojen luominen. Teeman mukaisiin yritystukiin on suunniteltu
sidottavan 40% strategian rahoituksesta. Vuoden 2016 lopun tilanteen mukaan olemme yritystukien osalta
tavoitteista jäljessä, yritystukiin on sidottu 30% rahoituskehyksestä. Hallitus teki syksyllä rahoituslinjauksiin
muutoksia, joilla pyritään suuntaamaan rahoitusta enemmän Kehittyvät elinkeinot ja yrittäjyys -teeman
toteuttamiseen.
Kehittyvät elinkeinot ja yrittäjyys –teeman mukaisia yritystukihakemuksia tuli vireille 29. Kuudestaan ry:n
hallitus teki yritystukiin 18 myönteistä rahoitusesitystä, neljälle hakemukselle hallitus teki kielteisen päätöksen
ja yritysten taholta peruttiin seitsemän hakemusta. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus teki Kuudestaan ry:n
puoltamiin hakemuksiin 13 myönteistä yritystukipäätöstä ja yhden kielteisen päätöksen. Kuudestaan ry on
ohjannut osan yritystukihakijoista ELY-keskukseen maaseuturahaston ja Kehittämispalvelujen asiakkaiksi.
Määrällinen tavoite ja mittarit:

Vireille
tulleet

Hallituksen
puoltama

ELY-keskuksen
päätös 31.12.2016

Tavoite 31.12.2020

1.a. Yritystukihakemukset

29

17

14

100

b. Uudet yritykset
c. Syntyneet työpaikat
d. Säilytetyt työpaikat
e. Yritysten
kansainvälistymistoimet
f. Elinkeinolliset yhteistyöhankkeet

4
25
13
0

4
25
13
0

4
22
6
0

40
40
70
5

1

1

1

5

Asuminen, ihmiset ja ympäristö -teeman tavoitteena on asukkaiden ja ympäristön hyvinvoinnin parantaminen
sekä alueen vahvuuksien esille tuominen ja kehittäminen. Teemaan on suunniteltu sidottavan 60% strategian
rahoituksesta. Teemaan on tämän vuoden loppuun mennessä sidottu 70%, joten sidonta on ylittänyt
tavoitetason. Yhdistykset ja muut yleishyödylliset toimijat ovat kehittäneet toimintaansa, kokeilleet uusia
toimia ja tehneet erilaisia selvityksiä yleishyödyllisten kehittämishankkeiden avulla.

www.kuudestaan.net

Sivu 1

Tavoitteet ja mittarit,
yleishyödyllisiin investointeihin
liittyvät toimenpiteet:
2.a. Laaditut ympäristön
kehittämissuunnitelmat
b. Rakennetun ympäristön
investoinnit sis. teemahanke
c. Luonnonympäristön investoinnit
d. Muihin rahoituslähteisiin
ohjatut toimenpiteet
e. ELY-keskuksen rahoitukseen
ohjatut investointihankkeet
Tavoitteet ja mittarit,
yleishyödyllinen kehittäminen:
3.a. Kylien uudet palvelut,
tapahtumat ja
harrastusaktiviteetit
b. Kuntakohtaiset kylien
kehittämissuunnitelmat
c. Kansainväliset
yhteistyötoimenpiteet
d. Osaamista lisäävät
toimenpiteet
e. Nuorten toteuttamat
toimenpiteet muulla kuin Leaderrahalla

Vireille
tulleet

Hallituksen
esitys

ELY-keskus päätös
31.12.2016

Tavoite 31.12.2020

8

8

6

10 kpl

53

53

32

100 kpl

3
5

2
-

-

10 kpl
30 kpl

4

4

2

10 kpl

Hallituksen
esitys
8

ELY-keskuksen
päätös 31.12.2016
5

Tavoite 31.12.2020

0

0

0

4 kpl

2

2

1

6 kpl

6

6

5

50 kpl

7

7

-

10 kpl

Vireille
tulleet
8

50 kpl

1.2. Toiminta Leader-rahoituksella
Toimintavuonna 2016 työ on painottunut aktivointiin, tiedottamiseen, hanke- ja maksatusneuvontaan sekä
huomattavassa määrin hakemusten valmisteluun päätöskäsittelyä varten. Erityisesti sähköisen Hyrrähakujärjestelmän käyttöön liittyvä neuvonta on edelleen vaatinut aikaa. Hankeklinikoita järjestettiin kaikissa
alueen neljässä kunnassa. Klinikoilla jaettiin tietoa ajankohtaisista asioista ja rahoitusmahdollisuuksista sekä
opastettiin toimijoita hankehakemusten valmistelussa.
Viestinnässä olemme huomioineet kohderyhmien erilaiset tarpeet. Kotisivuja (www.kuudestaan.net)
uudistettiin, jotta toimijat löytävät tarvitsemansa tiedot entistä paremmin. Yhtenä viestintävälineenä on
käytetty Facebookia, joka nopeana tiedonvälittäjänä on kasvattanut merkitystään. Sidosryhmille lähetettiin
tiedotteita postin ja sähköpostin välityksellä useita kertoja vuoden aikana. Lehdet ovat julkaisseet lukuisia
artikkeleita toiminnastamme ja rahoitetuista hankkeista sekä yritystukia saaneista yrityksistä. Yleishyödyllinen
kehittäminen on saanut hyvin julkisuutta paikallis- ja maakuntalehdissä. Onnistuneet hankkeet ja niistä
tiedottaminen tuovatkin parasta medianäkyvyyttä Leader-ryhmällemme. Kentälle jalkauduimme monin eri
tavoin, pääasiassa osallistumalla muiden järjestämiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin, joissa jaettiin tietoa
monipuolisesti Leader-toiminnasta ja -rahoituksesta. Osallistuimme myös kyläiltoihin ja yhdistysten kokouksiin,
joissa tiedotus on täsmällisempää ja toimijan tarpeet huomioivaa.
Hanke- ja yritystukihakemukset ja kehittämisstrategian painopisteet
Yritysten hakemukset koskivat pääasiassa kone- ja laiteinvestointeja, mutta joukossa oli myös yksi myönteisen
päätöksen saanut perustamistuki. Perustamistuen hyväksyttävät toimenpiteet olivat vielä alkuvuodesta
tulkinnanvaraisia, tästä syystä sitä ei ole vielä suositeltu yrittäjille.
www.kuudestaan.net
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Virallisen päätöksen saaneet yritystukihankkeet:
Hankenro
7753
9266
9974
10056
16162
16211
18366
19142
21802
22980
25350
25819
26783

Hakija ja toimenpide
Kotileipomo Paula Kahra, investointituki
Akonkosken Saha Oy, investointituki
HTR-Steel Oy, investointituki
PSL T. Metsoila Oy, investointituki
Aisikon Oy, investointituki
Aarreranta Oy, perustamistuki
Kuljetus Savolainen Oy, investointituki
Tuurin Peltikeskus Oy, investointituki
Hotelli Alavus 66, investointituki
Sarmaplan Oy, investointituki
Hanicup Oy, investointituki
SM-Tukku Oy, investointituki
Sunkino Oy, investointituki
Yhteensä

Kustannusarvio
Tuki
9 444,00
1 888,80
80 000,00 16000,00
100 000,00 20000,00
60 000,00 12000,00
258 439,00 51687,80
30 217,00 30217,00
294 800,00 58960,00
60 000,00 12000,00
75 766,77 15153,35
164 245,00 32849,00
447 197,00 89439,40
475 480,00 95096,00
12 464,00
2 492,80
2068 052,77
437 784,15

Akonkosken Saha Oy on Alavudella sijaitseva, vuodesta 1906 alkaen toiminut yritys. Yritys sahaa puutavaraa ja
toimittaa sitä vientiin (90%) ja kotimaan markkinoille. Yritys myy tuotteitaan puusepänteollisuuden (ovet,
ikkunat) yrityksille. Asiakkaina ovat kauppahuoneet
ja maahantuojat kohdemaissa. Yrityksellä on oma
myyntiorganisaatio ja vakiintunut asiakasverkosto.
Vienti suuntautuu Englantiin, Espanjaan, Tanskaan ja
Pohjois-Afrikkaan. Akonkosken Saha Oy on
erinomainen esimerkki alueella pitkään toimineesta
yrityksestä,
jolla
on
luottamusta
omaan
tuotannonalaan ja halua pysyä ajan hengessä
mukana tuotantoa automatisoimalla. Yritystuen
avulla
automatisoitiin
sahatavarakappaleiden
annostelu,
lisättiin
tuotantokapasiteettia
ja
parannettiin
yrityksen
kilpailukykyä
vientimarkkinoilla.
Aarreranta Oy on kolmen sosiaali- ja terveydenhuollon alan ammattilaisen perustama yksityinen
lastensuojelun sijaishuoltopalvelua tarjoava yritys. Lastensuojelun tarve on kasvanut nopeasti vuosi vuodelta,
kasvu on ollut jopa 10% luokkaa vuodessa valtakunnallisesti. Vuodesta 2012 vuoteen 2013 kiireelliset
huostaanotot kasvoivat valtakunnallisesti 6,6 %
(THL:n tilasto). Valtaosa sijaishuollosta on
ulkoistettu yksityisiin lastensuojelulaitoksiin,
kuntien omiin laitoksiin on sijoitettu vain 30%
lapsista. Aarreranta vastaa ammatillisten
perhekotien tarpeeseen, sillä alakouluikäisille
lapsille ei löydy sijaisperheitä ja laitos heidän
ikäisilleen on huono vaihtoehto. Myös
lastensuojelulaki edellyttää sijoituspaikaksi aina
kevyimmän mahdollisen paikan, viimesijaisena
vaihtoehtona on laitos. Aarreranta Oy tarjoaa
sijaishuoltoa 7-13 -vuotiaille lapsille kodinomaisessa
ja pienessä yksikössä (7 paikkaa) luonnon rauhassa järven rannalla, mutta kuitenkin Ähtärin keskustan alueella.
www.kuudestaan.net

Sivu 3

Ähtäri on vireä pieni kaupunki luonnon keskellä. Ähtäristä löytyy laajat koulutus-ja harrastusmahdollisuudet ja
sijaintinsa vuoksi yritys kykenee hyödyntämään toiminnassaan green care-elementtejä. Perustamistuen avulla
toiminta saatiin käynnistettyä laadukkaasti ja suunnitelmallisesti ja yrittäjien sekä työntekijöiden osaamista
pystyttiin lisäämään asiantuntija-apua käyttäen.
Asuminen, ihmiset ja ympäristö -teemaan liittyen Kuudestaan ry on rahoittanut omaehtoista paikallista
kehittämistä ja investointeja. Kokoluokaltaan suuremmat investointihankkeet ohjataan ELY-keskukseen
Maaseuturahastosta rahoitettavaksi. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus teki vuoden 2016 aikana Kuudestaan ry:lle
14 yleishyödyllistä kehittämishankepäätöstä ja 34 yleishyödyllistä investointitukipäätöksiä. Yhteen
yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen on ELY-keskuksen toimesta tehty kielteinen päätös.

Virallisen päätöksen saaneet yleishyödylliset kehittämishankkeet:
Hankenro
9062

9185
11341
14202
14293
15062
15612
17712
18291
18416
19237
20841
27090

Hakija ja toimenpide
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu: Monimuotoisen
metsäbiotalouden tehostamisen kansainvälinen
esiselvityshanke
Thermopolis Oy: Kokoontumistila -hanke
Ähtärin kaupunki: Matkailualueen ranta-alueen
suunnitteluhanke
Soinin 4 H –yhdistys: Selvitys 16-29 -vuotiaiden toiminnan
kehittämiseksi
Ähtäri Zoo Resort Oy: Kulttuurikipinä
Ähtärin kaupunki: Yhteisöllinen palvelukeskus Ähtäriin
Thermopolis Oy: Energiatietohanke
Ähtärin kaupunki: Keskustan kehittämishanke
ProAgria Etelä-Pohjanmaa: Bambua pandalle
Alavuden kehitys Oy: Digitaalinen maaseutu
Helsingin Yliopisto, Ruralia-instituutti: Näkyvyyttä
pohjalaistaloperinteen ideoille (Näppi)
Myllymäen kylä- ja nuorisoseura ry: Mahdollisuuksien
Myllymäki
Alavuden kaupunki: Arkeologinen perintömme
Yhteensä

Kustannusarvio
20000,00

Tuki
18000,00

83826,00
13897,11

67060,80
12507,40

4209,51

3788,56

19900,00
19964,40
42254,00
100000,00
100000,00
19655,55
21000,00

17800,55
17967,96
33803,20
80000,00
80000,00
17690,00
14000,00

26250,00

21000,00

19998,80
490955,37

17998,92
401617,38

ProAgria Etelä-Pohjanmaan Bambua pandalle -hankkeessa selvitetään käytännön koeviljelmin bambulajien
viljelymahdollisuuksia Kuusiokuntien alueella.
Hankkeen
taustalla
on
Ähtäri
Zoo:n
pandaohjelma. Nykyisin Ähtärin Zoo:ssa asustaa
kaksi pikkupandaa, jotka syövät bambua.
Parhaillaan
Ähtäri
Zoo
tekee
työtä
jättiläispandojen saamiseksi Ähtäriin vuonna
2017. Jättiläispandat käyttävät ravintonaan
noin 40 bambulajia ja syövät vain vähän muita
kasveja tai eläinperäistä ravintoa. Ruokintaan
on varattava kahta eläintä kohden noin 100
kiloa tuoreita bambunlehtiä ja -versoja
vuorokaudessa. Pandojen ruokinta perustuu
Euroopassa bambujen sopimusviljelyyn, jonka
www.kuudestaan.net
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Kiinan panda-asiantuntijat tarkastavat ja hyväksyvät. Nykyisten eurooppalaisten tarhattujen jättiläispandojen
bamburehu tulee sopimusviljelijöiltä Hollannista, Ranskasta, Belgiasta, Espanjasta ja Iso-Britanniasta. Kiina
edellyttää, että vähintään 80% pandoja varten toteutetusta bambuntuotannosta tapahtuu yhteistyössä näiden
tarkastettujen ja sertifioitujen kasvattajien kanssa. Hankkeen tavoitteena on löytää Suomen ilmastoon
soveltuvat sekä pandalle maistuvat bambulajit. Ensisijaisena tavoitteena on pelto- ja metsäviljelyn
mahdollisuuksien selvittäminen ja viljelyn käynnistäminen. Lisäksi tavoitteena on selvittää ja käynnistää
bambujen kasvihuone-, kasvutunneli-, kausihuone- ja ruukkukasviviljely ja käynnistää bambunversotuotanto
viljelymenetelmässä, jossa bambun versot pakastetaan. Pakastettuja versoja voidaan käyttää
varmuusvarastona ja pandojen erikoisruokavaliona. Pakasteverson tuotanto mahdollistaa myös bambun
vientimahdollisuudet täydentämään muiden eläintarhojen pandojen ruokavaliota. Hankkeen yhtenä
tavoitteena on verkostoituminen sekä yhteistyökumppanien löytäminen bambun viljelyyn sekä pandan
ruokahuollon varmistaminen poikkeusolosuhteissa. Hankkeessa määrällisinä tavoitteina ovat paikallisen
bambun viljelyn sekä bambun taimituotannon käynnistäminen. Lisäksi tavoitteina ovat bambuun liittyvän
muun yritystoiminnan käynnistyminen sekä alueen tunnettuuden lisääminen. Pitkän tähtäimen tavoitteina ovat
pandojen tuontirehun lisääntyvä korvaaminen kotimaisella rehulla sekä pandojen erityisruokavalioon
soveltuvien bambunversojen (pakaste) maailman laajuinen vienti. Hanke on epätyypillinen Leader-ryhmän
rahoittamaksi ja se on herättänyt laajaa kiinnostusta koko Etelä-Pohjanmaan alueella.

Virallisen tukipäätöksen saaneet yleishyödylliset investointihankkeet:
Hankenro
7687
8497
8802
8845
9102
10095
11366
12672
14457
14499
14739
16427
17339
17340
17974
18903
21266
21749
21826
25386
25998
26158
28529
28609
29266
29807

Hakija ja toimenpide
Myllymäen kylä- ja nuorisoseura
Sydänmaan Metsästysseura ry
Töysän Metsästysseura ry
Myllymäen kylä- ja nuorisoseura
Ähtärin KiekkoHaukat ry
Ähtärin Urheilijat
Vehu MKS
Töysän NS
Alavuden Aseman seudun kyläyhdistys
Nuoramon Metsästysseura
Ruonan Rinki ry
Tuurin Salonkylän kyläyhdistys
Kätkänjoen kyläseura ry
Soinin Ystävänapu ry
Hakojärven kyläyhdistys ry
Pollarin metsästysseura ry
Kuortaneen kalastusseura ry
Tohnin kyläseura ry
Ähtärin Eteläinen osakaskunta
Alavuden Saarijärven järvitoimikunta
Soinin Sisu
Alastaipaleen kyläseura ry
Rastiketut ry
Kontiaisten Kyläyhdistys ry
Kuortaneen Kunto ry
Kyläpääskyt ry

Kustannusarvio
31747,12
70000,00
68990,00
66000,00
82232,46
23059,66
68774,82
19973,30
14007,72
19930,56
8600,00
16000,00
19950,00
5168,88
15802,00
8660,00
18000,00
25150,00
14800,00
70000,00
70000,00
14586,00
9762,00
19787,00
17018,65
70000,00
www.kuudestaan.net

Tuki
19048,27
42000,00
41394,00
39600,00
49339,48
13835,80
41264,89
14979,98
10505,79
14947,92
6450,00
12000,00
14962,50
3876,66
11851,50
6495,00
13500,00
15090,00
11100,00
42000,00
42000,00
10939,50
7321,50
14840,25
12763,99
42000,00
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29809
29819
31847
32371
33495
33670

Sapsalammin kyläyhdistys ry
Soinin Parviaisen kyläyhdistys ry
Kylätalo Kolmiapila
Alavuden Eteläpään Maamiesseura ry
Kuorasjärven Pohjoispään Kesämökki Seura
Ähtärin Voilammen vesienhoitoyhdistys
Yhteensä

20000,00
14437,33
18272,00
19930,00
18459,00
8426,00
967 524,50

15000,00
10828,00
13704,00
14947,50
13844,00
6319,50
628 750,02

Kätkänjoen kyläseura ry:n Energia- ja korjaushankkeen avulla parannettiin kylätalon energiatehokkuutta
asentamalla aurinkopaneelit ulkorakennuksen katolle ja lisäksi monipuolistettiin piharakennuksen
käyttömahdollisuuksia muuttamalla saunaosa
pieneksi kokoontumistilaksi. Hankkeen tavoitteet
saatiin toteutettua. Pienin kustannuksin ja
talkootyövoimin saatiin kylätalon sähkönkulutusta
pienennettyä
merkittävästi
ja
suosittujen
kesäteatteriesitysten
läpivieminen
sujuu
luontevasti uudistettujen tilojen muuntautuessa
pukuhuoneeksi. Kätkänjoen kyläseura on aktiivinen
seura,
jolla
on
kokemusta
useiden
kehittämishankkeiden
toteuttamisesta
jo
kymmenen vuoden ajalta. Hanke on esimerkkinä
siitä, kuinka pienellä panoksella voidaan saada
merkittävä tulos aikaan.
Harraste-teemahanke käynnistettiin vuoden 2016 aikana. Teemahankkeeseen saimme paljon pieniä
yleishyödyllisiä investointihakemuksia. Hankkeen tavoitteena on pienillä investoinneilla lisätä asukkaiden
mahdollisuuksia vapaa-ajan toimintaan, parantaa asumisviihtyvyyttä sekä tehostaa yhteisessä käytössä olevien
harrastustilojen käyttöä. Investoinnit osaltaan edistävät asukkaiden sosiaalista kanssakäymistä ja
yhteisöllisyyden tunnetta. Hankkeen avulla rahoitettiin 16 erilaista harrastustoimintaa tukevaa investointia.
Hakijoille järjestettiin tilaisuuksia, joissa verkostoiduttiin ja opittiin toisilta sekä jaettiin tietoa hyvistä
käytännöistä. Tilaisuuksien tavoitteena oli myös innostaa hakijoita alueellamme hyödyntämään toistensa
harrastepaikkoja ja -välineitä sekä järjestämään yhteistä tekemistä, jotta tehdyt investoinnit hyödyttäisivät
mahdollisimman suurta asukkaiden joukkoa.
1.3 Toiminta muulla rahoituksella
Toiminta maaseuturahaston rahoituksella
Kuudestaan ry on yhdessä muiden Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien kanssa hakenut ja saanut rahoitusta
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta KYLILLE -kehittämishankkeen toteuttamiseen. Hankerahoituksella on ollut
palkattuna jokaiseen neljään Leader-ryhmään hankevetäjä toteuttamassa hankkeen toimenpiteitä. Hankkeella
edistetään alueen yhdistysten toimintaa ja palvelujen kehittämistä monipuolisesti. Hankkeen puitteissa
järjestetään erilaisia aktivointitilaisuuksia, joissa jaetaan tietoa ja malleja muun muassa kyläturvallisuuden
lisäämisestä, kylätoiminnan suunnitelmallisuudesta, lähidemokratian edistämisestä, paikalliskulttuurin
edistämisestä ja ekologisen elämäntavan mahdollisuuksista.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on lisäksi myöntänyt alueen Leader-ryhmille rahoitusta ELLE viestii yhteishankkeelle. Viestinnässä olemme etsineet uusia menetelmiä saattaa tietoutta Leader-toiminnasta ja
Maaseuturahaston mahdollisuuksista alueen toimijoille. Viestintää on toteutettu eri tapahtumissa, yhteisin
tiedottein, julkaisuin, sähköpostilla ja www-sivuilla. Viestintähankkeelle on ollut palkattuna kaksi osa-aikaista
viestintäalan ammattilaista ja lisäksi olemme irrottaneet kustakin ryhmästä pienen resurssin hankkeelle
työrukkasiksi.
www.kuudestaan.net
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Kuudestaan ry jakaa omista varoistaan Nuorisorahaa toimintaan, jossa nuorten rooli on aktiivinen. Toiminnan
tulee olla nuorten suunnittelemaa, toteuttamaa ja arvioimaa. Toimenpide voi olla esimerkiksi tapahtuman
järjestäminen, yhteisten harrastusvälineiden hankinta tai mitä vain nuorisoporukan yhteistä ja järkevää
tekemistä. Toimenpiteen tavoitteena on käynnistää nuorille uutta toimintaa ja saada nuoret mukaan
kehittämistyöhön sekä kiinnostumaan muista alueen nuorten viihtyvyyttä lisäävistä toimenpiteistä.
Nuorisorahaa on haettu pääasiassa harrastusvälineiden hankintaan ja haettavat määrät ovat olleet 100-500
euroa. Vuoden 2016 aikana rahaa jaettiin kaikkiaan viidelle eri harrastusporukalle.
1.4 Päättyneiden hankkeiden vaikutukset – otetaan käyttöön vuoden 2017 raportoinnissa.
1.5 Toimintaympäristön muutos ja vaikutukset strategian toteuttamiseen
Maakuntauudistus puhuttaa nyt kaikkialla ja Etelä-Pohjanmaalla Leader-ryhmät on kutsuttu mukaan
maakuntauudistusta valmisteleviin työryhmiin. Työryhmissä voimme tarjota Leader-ryhmien osaamista
valmisteluun ja viedä paikallistoimijoiden viestiä uudistusta valmisteleville tahoille. Maakuntauudistuksen
vaikutukset Leader-ryhmien toimintaan eivät ole vielä tiedossa, mutta olemme käyneet eri tahojen kanssa
keskusteluja muutoksen tuomista mahdollisuuksista. Muutoin toimintaympäristössämme ei ole päättyneellä
vuodella merkittäviä muutoksia. Alueellamme yritystoiminnan kehittymistä ei tapahdu tasaisesti, mutta
toisaalta kolmannen sektorin toiminta on koko toiminta-alueellamme erittäin vilkasta. Alueellamme metalli- ja
puuteollisuus toimii kohtuullisen hyvin ja Ähtärin Zoo:n havitteleman ison pandan saaminen eläintarhaan tulee
vaikuttamaan etenkin matkailualan kehittymismahdollisuuksiin positiivisesti. Alueella onkin jo valmisteltu
matkailuun liittyviä yhteistyötoimenpiteitä. Lisääntyvät matkailuvirrat tulevat lähivuosina kasvattamaan
matkailu- ja palvelualan yritysten investointien määrää.
1.6 Tavoitteet seuraavalle vuodelle
Kuudestaan ry on saanut uusia toimijoita mukaan aktiivisella tiedottamisella ja helposti lähestyttävällä
toimintatavalla. Nuorten tavoittaminen on ollut iso haaste, johon päätimme tarttua käynnistämällä nuorille
suunnatun Youth Power –hankkeen. Hankkeella tarjotaan nuorille tietoa, tukea ja toimintaa heidän omista
kiinnostuksen kohteistaan riippuen. Hankkeessa muun muassa tuotetaan yhdessä nuorten kanssa erilaisia
tapahtumia, kansainvälistä toimintaa sekä innostetaan heitä osallistumaan nuorisovaltuustojen toimintaan.
Hankkeelle on allekirjoitettu yhteistyösopimus virolaisen Leader-ryhmän kanssa. Hanke on heti alkuvaiheesta
lähtien saanut nuoria mukaan erilaisiin tempauksiin ja tapahtumiin.
2. Leader-ryhmän oma toiminta ja laatu
Kuudestaan ry:n toiminta
Laatua kehittämällä varmistetaan, että yhdistyksen toiminta ja kehittämishankkeet tukevat strategian
tavoitteiden saavuttamista ja alueen elinvoimaisuuden lisäämistä. Hankerahoitustiedusteluita tulee tasaiseen
tahtiin ja voimme todeta onnistuneemme viestinnässä siltä osin. Hankerahoitusta hakeneilta ja hankkeita
toteuttavilta tahoilta olemme saaneet kiitosta hyvästä palvelusta. Viestintää kehitämme jatkuvasti. Klinikoilla
annoimme hakijoille, sekä yrittäjille että yhdistystoimijoille henkilökohtaista neuvontaa hankesuunnittelusta ja
rahoituksen hakuun liittyvistä asioista. Yritystukien osalta teemme vielä viestinnällisiä toimenpiteitä, jotta
strategian tavoitteet saadaan toteutettua. Onnistumisia olemme kokeneet myös nuorten tavoittamisessa, joka
on täysin käynnistetyn nuorisohankkeen toimenpiteiden ja onnistuneen hankevetäjävalinnan ansiota. Nuoret
ovat osallistuneet erilaisiin kuntakohtaisiin tapahtumiin ja hankevetäjä tekee tiivistä yhteistyötä kuntien
nuorisotoimesta vastaavien henkilöiden ja eri järjestöjen kanssa.
Laatukäsikirja ja oppimissuunnitelma
Laatukäsikirjan päivitystyö on jatkuva prosessi ja Hyrrä-järjestelmän toimivuuden parantumisen myötä on saatu
toteutettua laatukäsikirjan mukaisia prosesseja. Osa oppimisprosessia on omassa organisaatiossa tapahtuva
osaamisen lisääminen, jota toteutamme osallistumalla erilaisiin tarjolla oleviin koulutuksiin henkilökunnan ja
hallituksen toimesta. Järjestämme myös itse koulutustilaisuuksia hallituksen jäsenille, työntekijöille ja eri
sidosryhmille. Toimistolla käytävät toimistopalaverit varmistavat tiedonsiirron ja osaamisen jakamisen
www.kuudestaan.net
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henkilöstön kesken, joka omalta osalta parantaa ja takaa tasaisen palvelun laadun asiakkaille. Tämä
toimintatapa sisältyy oppimissuunnitelmaamme ja tukee sitä, kuinka parhaiten tavoitamme mahdolliset
asiakkaamme, tarjoamme laadukasta palvelua ja olemme alueen toimijoiden saavutettavissa.
3. Kuudestaan ry alueensa kehittäjänä
Maakunnallisissa ja maakunnan ylittävissä verkostoissa toimimalla olemme päässeet vaikuttamaan
maakunnalliseen kehittämistyöhön, tiedonvaihtoon ja toisilta oppimiseen. Verkostoihin kuuluvat muun muassa
Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmät, ELY-keskus, ProAgria, MTK, Uusyrityskeskus, Etelä-Pohjanmaan yrittäjät,
maakuntakorkeakoulut, yliopistot, ammatti-instituutit ja osaamiskeskukset. Leader-ryhmien tärkeys EteläPohjanmaan kehittämistyössä on tunnustettu, siitä esimerkkinä voidaan mainita Leader-ryhmille varattujen
jäsen- ja varajäsenpaikkojen myöntäminen Maakunnan yhteistyöryhmään (MYR) ja vastaavien paikkojen
myöntäminen Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristöön. Leader-ryhmät ovat sopineet vuosittain edustajan
kumpaankin ryhmään. Kuudestaan ry:llä on myös edustus SYTY ry:n kyläjaostossa ja
Maaseutuverkostopalvelujen ohjausryhmässä.
Kaikissa näissä edellä mainituissa tehtävissä tarvitaan
paikalliskehittämisen asiantuntemusta.
Etelä-Pohjanmaan Liitto järjestää vuosittain seutukuntakierrokset, joissa kuntien ja alueen toimijoiden johdolla
keskustellaan alueen kehittämistarpeista ja suunnitellaan tulevia kehittämistoimenpiteitä. Seutukierroksilla
Kuudestaan ry:n merkitys paikallisena kehittäjänä on huomioitu sekä kuntien että muiden osallistujien taholta.
Paikallisella tasolla olemme arvostettu ja haluttu kehittäjäkumppani erilaisiin paikallisiin toimielimiin ja
osallistumme aktiivisesti etenkin yritysyhteistyöverkostojen toimintaan.
4. Yhdistys ja sen resurssit
Yhdistyksen säännöt
Säännöt löytyvät www-sivuiltamme (www.kuudestaan.net) ja liitteenä. Sääntöihin ei toimintavuonna tehty
muutoksia.
Jäsenistö
Yhdityksen vuosikokous pidettiin Alavudella Hotelli 66:sen tiloissa ja kokoukseen osallistui 17 henkilöä. Jäseniä
yhdistyksellä oli 261, joista naisia oli 39, miehiä 52, yhdistyksiä ja yrityksiä 166 ja kuntajäseniä neljä.
Hallituksen kokoonpano ja toiminta
Kuudestaan ry:n hallituksen muodostaa 12 varsinaista jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet. 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 2016
varsinainen jäsen
Reino Määttä puheenjohtaja
Jyri Saranpää varapuheenjohtaja
Ulla Koivisto
Raimo Saari
Eija Kuoppa-aho
Seija Ojajärvi
Erkki Holkko
Pirkko Ylätalo
Ari Hyvölä
Marika Viinikka
Heikki Ylinen
Risto Kiilunen

varajäsen
Alpo Rannila
Tauno Lampinen
Terttu Liesmäki
Virva-Leena Harviainen
Seppo Karjala
Saija Källi
Maritta Rinta-aho
Markku Puronhaara
Altti Syrjänen
Elina Paananen
Ari Hakola
Asko Yli-Rantala
www.kuudestaan.net
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Kuva syksyllä 2016 järjestetyltä Road Trip -kiertueelta, joukossa hallituksemme jäseniä.

Hallitus kokoontui vuonna 2016 kymmenen kertaa eri puolilla toiminta-aluetta.
Hallituksen jäsenet ovat olleet omalta osaltaan mukana hankehakijoiden aktivoimisessa ja Leader-asioista
tiedottamisessa. Hallituksen jäseniä on osallistunut myös maaseutuverkoston järjestämiin koulutuksiin sekä
Etelä-Pohjanmaan Leader- ryhmien järjestämiin kokous- ja koulutuspäiviin.
Henkilöstö
Yhdistyksen työntekijöinä ovat toimineet toiminnanjohtaja Paula Erkkilä, kehittämissuunnittelijat Päivi Rintala
ja Jaana Sippola sekä projektikoordinaattori Jenni Viitala. Työ on painottunut aktivointiin, tiedottamiseen ja
neuvontaan. Erityisesti sähköisen Hyrrä-hakujärjestelmän käyttöön liittyvä neuvonta on vaatinut aikaa.
Osaamisen lisäämiseksi henkilöstö on osallistunut järjestettäviin valtakunnallisiin ja maakunnallisiin koulutus- ja
infopäiviin, sekä kouluttautunut omaehtoisesti maakunnassa tarjolla olevien koulutusten puitteissa. Leaderryhmän toimisto sijaitsee Alavudella toimistorakennus Fasadissa ja työntekijät ovat joustavasti liikkuneet
toiminta-alueella asiakkaiden tarpeiden ja aikataulujen mukaisesti.
Taloustilanne
Kuudestaan ry:n talous on vakaalla pohjalla; toimintarahaa ja hankerahoitusta käytämme suunnitelmissa
esitettyihin toimenpiteisiin. Jäsenmaksuja ja kuntien myöntämää toiminta-avustusta käytämme puolestaan
nuorisorahan toiminnan kustannuksiin, jotka eivät ole hankerahoituksessa hyväksyttäviä.
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