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Kuudestaan ry on Etelä-Pohjanmaalla toimiva maaseudun ke-
hittämisyhdistys, jonka tehtävänä on lisätä toiminta-alueensa 
elinvoimaisuutta ja aktivoida sen ihmisiä osallistumaan ja 
vaikuttamaan oman alueensa kehittämiseen. Yhdistyksen 
yleistavoitteita ovat maaseutualueiden elinvoimaisuuden säi-
lyttäminen, toimintaedellytysten parantaminen ja työpaikko-
jen luominen. Haluamme kannustaa toimijoita yhteistyöhön 
alueensa kehittämiseksi sekä lisätä maaseudun kehittämis-
een liittyvää osaamista ja kokemusten vaihtoa eri alueiden 
välillä, kansainvälinen yhteistyö mukaan lukien.

Olemme laatineet tämän kehittämisstrategian ra-
hoitettavaksi Leader-ohjelmasta ja sillä haetaan samalla Kuu-
destaan ry:tä Leader-ryhmäksi ohjelmakaudelle 2014–2020. 
Strategian tavoitteena on edistää alueen hyvinvointia, yrit-
täjyyttä ja tunnettuutta sekä kansainvälistymistoimenpiteitä. 
”Elävä maaseutu – hyvinvoivat ihmiset” kuvaa hyvin strate-
giamme sisältöä. Visionamme on viihtyisä ja elinvoimainen 
alue, jossa on hyvä asua ja yrittää. Strategian toteuttamisaluei-
na ovat Alavus, Kuortane, Soini ja Ähtäri, ja sen toteutukseen 
haetaan 8 miljoonan euron rahoitusta. Olemme valmistel-
leet strategiaa yhdessä oman alueemme asukkaiden kanssa, 
joten se vastaa hyvin paikallisia tarpeita. Valmistelutyöhön on 
osallistunut yhteensä yli 2 000 henkilöä asiantuntijatahoilta, 
teemaryhmissä, kokouksissa, tapaamisissa ja avoimen idea-
haun kautta. 

Leader-strategiamme on jakautunut kahteen eri paino-
pisteeseen, jotka tuovat esiin alueemme kehittämistarpeet ja 
tavoitteet:

• Kehittyvät elinkeinot ja yrittäjyys
– aktivointi yrittäjyyteen ja yrittäjyyden kehittäminen

• Asuminen, ihmiset ja ympäristö
– asukkaiden ja ympäristön hyvinvoinnin kehittäminen
– alueen vahvuuksien esille tuominen ja kehittäminen

Tarkemmat teemat ja tavoitteet ohjelmakaudelle 2014–2020 
esitellään tässä strategiassa. Euroopan komissio on määritel-
lyt ohjelmakauden 2014–2020 strategioiden läpileikkaaviksi 

teemoiksi innovaatiot, ilmastonmuutos ja ympäristö, ja nämä 
on huomioitu oman paikallisen kehittämisstrategian valmiste-
lussa.

Aiemmilla ohjelmakausilla yhdistyksemme kautta ra-
hoitetut hankkeet ovat luoneet pohjaa toiminnalle, jota ha-
luamme viedä eteenpäin jatkossakin. Hankkeilta on saatu ar-
vokasta tietoutta uuteen ohjelmaan. Esille on noussut myös 
uusia kehittämistarpeita, joiden toteuttamiseen tarvitaan 
lisäresursseja. Esimerkkeinä voidaan mainita asukkaiden hy-
vinvointiin liittyvien palvelujen ja alueen elinkeinojen kehit-
täminen. Kulttuuriin, luontoon ja ympäristökohteisiin liittyviin 
toimenpiteisiin halutaan myös panostaa. Nuoria tullaan kan-
nustamaan entistä enemmän mukaan kehittämis- ja kansain-
välistymistoimiin.

Kansainvälistä yhteistyötä toteutetaan kaikissa strate-
gian teemoissa. Kansainvälinen yhteistyö tuo oppimisen, uus-
ien ideoiden, verkostojen ja hyvien käytäntöjen välittämisen 
kautta lisäarvoa maaseutualueille. Ohjelmakaudella 2014-
2020 halutaan panostaa maaseudun kehittämisen verkos-
toitumiseen eurooppalaisella tasolla. Yksi keskeisimmistä 
päämääristä on maaseututoimijoiden tuominen lähemmäksi 
toisiaan. Tavoitteena on parantaa maaseudun kehittämistoi-
mia. Käytännössä tämä tarkoittaa tiedonkulun tehostamista 
ja verkostoitumista eri toimijoiden ja tasojen välillä Euroopan 
sisällä. Kansainvälisten yhteistyöhankkeiden odotetaan tuot-
tavan alueelle todellista lisäarvoa. Rajojen yli tapahtuvalla 
yhteistyöllä tavoitellaan uutta tietoa ja uusia ajatuksia, toisilta 
mailta oppimista sekä innovaatioiden syntymistä. 

JOHDANTO
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TOIMINTA-ALUEEN KUVAUS

Sijainti ja väestö

Toiminta-alueemme koostuu Alavuden ja Ähtärin kaupungeis-
ta ja Kuortaneen ja Soinin kunnista, jotka kaikki sijaitsevat 
Etelä-Pohjanmaan maakunnan kaakkoiskulmassa. Edelliseltä 
ohjelmakaudelta toiminta-alueemme on muuttunut. Entinen 
Lehtimäen kunta, joka nyt kuuluu Alajärven kaupunkiin, on 
siirtynyt Aisapari ry:n toiminta-alueeseen, ja lisäksi kuntalii-
toksen takia Töysän kunnan alue on osa Alavuden kaupunkia. 
Toiminta-alueemme on pienentynyt käsittämään neljä kun-
taa, jotka yhdessä muodostavat noin 25 000 asukkaan maa-
seutualueen.

Alueen pinta-ala on noin 3 119 neliökilometriä, josta 
7 % on vesistöjä. Keskustaajamien ohella asutus on sijoittu-
nut perinteisiin kyläkeskuksiin. Harvaanasutuksi maaseuduksi 
luokitellaan puolet alueen kunnista (Soini ja Ähtäri). Alue 
on maisemaltaan monipuolinen, länsiosissa näkyy piirteitä 
Pohjanmaan lakeuksista ja itäosat ovat mäkisiä. Etelä-Pohjan-
maan maakunnan korkein kohta, Soinin Raitamäki sijaitsee 
alueellamme. Järviä on Etelä-Pohjanmaan oloissa poikkeuk-
sellisen runsaasti, ja tästä syystä loma-asutustakin on muu-
hun maakuntaan verrattuna paljon. Metsäisyys ja suot ovat 
tunnusomaisia piirteitä luonnonympäristölle.

Väki toiminta-alueellamme on vähentynyt samoin kuin 
muissa maakunnan itäosissa, jotka ovat muuttotappioaluetta. 
Väestön väheneminen on ollut vuosina 2004–2011 yhteensä 
1 688 henkeä. Väestön ja ikärakenteen kehittyminen alueella 
huolestuttavat. Nuoren aikuisväestön väheneminen tulee 
tulevaisuudessa vääristämään alueen ikärakennetta, joka 
on painottumassa muuta maata hieman enemmän vanhus-
väestön suuntaan. Ikärakenteen tilastoista on pääteltävissä, 
että väheneminen on tapahtunut lähinnä työikäisten hen-
kilöiden ryhmässä. Samalla huoltosuhde on pienentynyt.

Koulutus- ja työllistymismahdollisuudet 

Alueen koulutustaso on alhainen. Lähinnä ongelmana on 
ylemmän korkeakoulutuksen saaneiden vähäisyys, joka on 
kytköksissä ylemmän tason työpaikkojen pieneen määrään. 
Korkea-asteen suorittaneiden osuus yli 15-vuotiaista on kasva-
nut vain hiukan vuodesta 2004, osuus on tällä hetkellä noin 17 
%.  Tilannetta pahentaa maakuntakorkeakoulun metsätalous-
insinöörikoulutuksen lopettaminen Ähtärissä.  Ammatillisessa 
koulutuksessa on tapahtunut hallinnollisia muutoksia, mutta 
nämä eivät ainakaan vielä ole vaikuttaneet koulutustarjontaa 
rajoittavasti. Uutena avauksena alueemme koulutustarjon-
taan on tullut Järviseudun ammatti-instituutin järjestämä 
puutarha-alan ammatillinen koulutus, Seinäjoen seudun am-
matti-instituutin lähihoitajaopinnot ja syksyllä 2014 alkavat 
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Seinäjoen ammattikorkeakoulun tradenomiopinnot. Koulu-
tustarjonnan voidaan todeta olevan alueen tarpeisiin nähden 
riittävä. Oppilaitosten yhteistyön kehittämisorganisaatioiden, 
kuntien ja yritysten välillä opintopolkujen kehittämisessä odo-
tetaan lisäävät osaavien työntekijöiden määrää.

Rakennustuotannon kehittämiseksi, osaamisen vahvis-
tamiseksi ja ammattitaitoisen työvoiman saamiseksi on alueel-
la tehty koulutus- ja rekrytointiselvityksiä. Alumiinin käsittely 
on erikoisosaamista vaativaa eikä siihen ole koulutusta tar-
jolla, vaan taidot kasataan useasta eri koulutusohjelmista, esi-
merkiksi rakennus- ja metallialan perustutkinnoista. Työnan-
tajat ja oppilaitokset ovat yhteistyössä laatineet suunnitelmia 
yritysten tarpeisiin vastaavien koulutusten järjestämiseksi.

Työttömyysaste on edellisen ohjelman laatimisajan-
kohdasta kasvanut ja oli huhtikuun 2014 lopussa toiminta-
alueellamme noin 9 %. Työllisyyden heikentymiseen ovat 
vaikuttaneet rakennuspuusepänteollisuuden globaalit muu-
tokset ja suurten yritysten toimialajärjestelyt, jotka ovat 
johtaneet toimipisteiden sulkemiseen.  Työttömyysaste on 
maakunnan keskiarvoa korkeampi, mutta koko maan tasoa 
parempi. Maakunnan korkein työttömyysasten on Ähtärissä 
10,9 %. Nuorten työllisyys on maakunnan keskiarvoa parem-
pi. (30.4.2014 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Tulevina vuosina ikärakenteen vääristymä tulee vaikut-
tamaan työvoimapulaan alueella. Maaltamuutto ja ikäraken-
teen vääristyminen vaikuttavat työpaikkojen ja työvoiman 
pysymiseen. Erityisesti nuoret ja hyvin koulutetut muuttavat 
pois alueelta, ja juuri heitä alueemme tarvitsee.

Elinkeinorakenne

Leimallista toimialueemme elinkeinorakenteelle on kaupan 
ja palveluiden painottuminen. Päivittäistavarakauppaan on 
viime vuosina tehty merkittäviä toimitilainvestointeja. Vähit-
täiskaupan tihentymä, sen matkailullinen vaikutus ja val-
takunnalliset asiakasvirrat ruokkivat alueen erikoisliikkeitä. 
Uhkatekijän muodostavat kuitenkin maakuntakeskuksen 
mittavat investoinnit vähittäiskauppaan sekä valtakunnal-
liset matkailulliset ostoskeskukset (esim. Ideapark ja IKEA 
Lempäälässä). Sähköinen kaupankäynti on orastamassa alue-
illa, joissa paikkakukunnan oma ostovoima ei välttämättä riitä 
takaamaan kannattavaa toimintaa (esim. Soini). Uudet toimi-
paikat syntyvät valtaosaltaan palvelualalle. 

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan matkailualalle 
odotetaan syntyvän Suomessa 50 000 uutta työpaikkaa 
vuoteen 2020 mennessä. Matkailuala on tulevaisuuden ala 
myös Etelä-Pohjanmaalla, ja sen kehittäminen luo kasvua ja 
edellytyksiä koko maakunnan menestykselle. Matkailijoiden 
alueelle tuoma rahamäärä on kasvanut 162 % kymmenessä 
vuodessa. Matkailu työllistää paljon nuoria sekä heijastusvai-
kutuksina myös muiden alojen osaajia. (Etelä-Pohjanmaan 
matkailustrategia vuosille 2013–2017). Toiminta-alueemme 
on matkailullisesti Etelä-Pohjanmaalle tärkeää seutua. Tänne 
kohdistuu vuosittain noin kolmannes koko maakunnan mat-
kailutuloista. Maakunnan seitsemästä strategisesti tärkeästä 
matkailu- ja palvelukeskittymästä kolme sijaitsee entisen 
toiminta-alueellamme: Ähtärin matkailukeskittymä, Tuurin 

ostosmatkailukeskittymä ja Kuortaneen liikuntamatkailukes-
kittymä. Myönteisenä kehityksenä nähdään alueen matkai-
lun kärkityritysten entisestään tiivistynyt yhteistyö ja toisiaan 
täydentävät toiminta-ajatukset sekä uusien ulkomaisten 
asiakasryhmien tavoittaminen.

Alueen teollisuus on kokenut viime vuosina kovia. 
Rakennuspuusepänteollisuuden globaalit muutosvoimat 
ovat johtaneet etenkin liimalevyteollisuudessa mittaviin 
saneeraustoimiin ja irtisanomisiin.  Suurten yritysten toimi-
alajärjestelyt ovat sulkeneet yrityksiä ja johtaneet tuotannon 
alasajoon niin rakennuspuusepän-, kuin myös metalliteolli-
suudessa. Rakennustuotantoalaan liittyen alueellemme toi-
mii kuitenkin vielä esimerkiksi laadukkaita hirsirakentamisen, 
puu- ja puualumiini-ikkunoita sekä ovia valmistavia yrityksiä ja 
useampia erikoistuotteita (esim. portaita, lasitettuja terasseja, 
saunan sisustuselementtejä) valmistavia yrityksiä. Teollisuu-
den alalla myönteisenä ilmiönä voidaan nähdä alumiiniteol-
lisuuden säilyminen ja vahvistuminen. Yritykset valmistavat 
tuotteita suoraan kuluttajille ja komponentteja teollisuuden 
vaihteleviin tarpeisiin. Alueellamme toimii Euroopan suurin 
alumiiniveneiden valmistuskeskittymä, 80 % eurooppalaisista 
veneistä valmistetaan täällä. Alueellemme on sijoittunut usei-
ta alumiiniprofiilien puristamiseen ja pintakäsittelyyn erikois-
tuneita, erikoistankkeja ja säiliöitä valmistavia sekä metallisia 
rakennuselementtejä valmistavia yrityksiä.  Julkisivuteollisuu-
den tihentymä, sen kasvu sekä erikoissäiliöiden valmistuksen 
suotuisa kehitys ja kasvuhalu alueella ovat myös positiivisia 
seikkoja. 

Maatalous potee jatkajapulaa. Sukupolvenvaihdos-
ten määrä on muuta maakuntaa vähäisempää. Rakenne-
muutos on vähentänyt sikatalouden merkitystä ja elinkeinon 
tihentymää muun muassa Alavudella. Alueelle ominainen 
nurmiviljely on mahdollistanut muutamien suurten maidon-
tuotantoon keskittyneiden maatilojen syntymisen. Elintarvik-
keiden jalostus perustuu paikalliseen ostovoimaan, lukuun 
ottamatta yhtä teollisten leipomotuotteiden valmistuksen 
yritystä, joka on omalla toimialallaan edelleen merkittävä toi-
mija kotimarkkinoilla. 

Maaseudun infrastruktuuri ja etenkin alemman 
tieverkon huono kunto ja ylläpito huolettavat maaseudun 
asukkaita ja yrittäjiä. Maaseudulla asumisen ja yrittämisen 
kannalta tieverkon kunnostus on erityisen tärkeää, jotta maa-
seudun elinkelpoisuus voidaan taata. Alueellemme on raken-
nettu valokuituverkko, joka luo mahdollisuuksia nopeita tie-
toliikenneyhteyksiä vaativan yritystoiminnan kehittymiselle.

Alueanalyysi kehittämisen lähtökohtana

Kehittämisstrategian valmistelussa on lähdetty liikkeelle toi-
minta-alueen vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamisesta 
sekä niihin perustuvien tulevaisuuden mahdollisuuksien ja 
uhkien analysoimisesta. Alueanalyysin työvälineenä on käytet-
ty SWOT-analyysia, jonka sisältö on saatu strategiatyöryh-
miltä ja Kuudestaan ry:n hallitukselta, Etelä-Pohjanmaan tule-
vaisuustyöpajasta, alueen kylä- ja maaseutusuunnitelmista ja 
paikallisen kehittämisen työpajoista.
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Vahvuudet Heikkoudet

UhatMahdollisuudet

- Vahva maa- ja metsätalous
- Eri toimialojen vahvat kärkiyritykset

- Mahdollisuus paikallisen energiantuotantoon
- Toimivat liikenneyhteydet ja seutuverkko
- Turvallinen ja rauhallinen asuinympäristö

- Suositut matkailukohteet
- Luonto ja arvokkaat maisema-alueet

- Yhteistyön perinne sekä järjestötoiminta
- Kulttuuriperinne

- Maaseudun arvostuksen kasvu
- Matkailuvirtojen hyödyntäminen

- Innovatiiviset palveluratkaisut
- Yhteistyö veturiyritysten kanssa

- Etätyöskentely 
- Energiaraaka-aineiden hyödyntäminen

- Lähiruoan tuotanto
- Arvokkaiden luonto- ja maisema-alueiden

monipuolinen hyödyntäminen
- Kulttuuriympäristöjen parantaminen

- Maaltamuutto
- Ikärakenteen vääristyminen

- Koulutusmahdollisuuksien ja työpaikkojen
väheneminen

- Maatalouden epävarma tulevaisuus ja
heikko kannattavuus

 - Palvelujen keskittäminen
- Perintökohteiden rappeutuminen

- Kaupan alan yritysten kannattavuuden heikkeneminen 
maakuntakeskusten investointien vuoksi

- Ylempiasteisten työpaikkojen puuttuminen
- Matala koulutusaste

- Suhdanneherkät elinkeinot
- Yrittäjien verkostoitumisen vähäisyys

- Alemman luokan tiestö ja teiden kunto
- Paikallisen imagon kehittymättömyys 

- Markkinointiosaamisen puute
- Arka suhtautuminen kansainvälistymiseen ja

kansainväliseen yhteistyöhön

YHTEISTYÖ JA OPIT EDELLISILTÄ OHJELMAKAUSILTA
Toimintamme on perustunut paikallisten verkostojen kautta 
saatuun tietoon ruohonjuuritason tunnoista ja toiveista. Pai-
kallisen verkostomme muodostavat alueen yleishyödylliset 
järjestöt, muun muassa kyläyhdistykset, urheiluseurat, 4H-
yhdistykset, MLL ja kunnat sekä muut yhteistyökumppanit. 
Paikallista kehittämistyötä olemme tehneet osallistumalla 
eri verkostojen toimintaan ja toteuttamalla omia kehittämis-
hankkeita, jotka aktivoivat kylätoimintaa, luovat kansainvälisiä 
kontakteja ja lisäävät ympäristö- ja jätevesitietoutta. Lisäksi 
toteutettiin koordinointihankkeita, joilla saatiin rahoitettua 
kylille tarpeellisia pieniä investointitoimenpiteitä. 

Ohjelmakaudella 2007-2013 Leader-ryhmämme nousi 
nopeasti alueellamme merkittävään rooliin yritysten tukijana 
ja elinkeinollisten kehittämistoimien rahoittajana. Yritystoi-
minnan verkostolla on ollut tärkeä rooli onnistumisessamme 
elinkeinojen kehittäjänä.  Kuudestaan ry:n yritystukijaosto ja 
Kuusiokuntien ja Järviseudun alueen Yritys-Suomi -työryhmät 
on koettu tärkeiksi osaamisen- ja tiedonvaihdon kanaviksi, 
työryhmien toiminnan jatkumisesta vuosina 2014-2020 on so-
vittu. Yrittäjäjärjestöt ja oppilaitokset ovat läheisiä yhteistyö-

kumppaneitamme elinkeinotoiminnan kehittämisessä, 
yhteistapaamisia järjestetään useamman kerran vuodessa. 

Kansainvälistymistoimissa yhteistyö Etelä-Pohjanmaan 
ja Pohjanmaan Leader-ryhmien kanssa on tärkeää. Yksittäinen 
Leader-ryhmä on usein liian pieni kumppani eurooppalaises-
sa toimijakentässä. Tarvittavia kumppaneita ei aina löydy riit-
tävästi yhdeltä toiminta-alueelta.  Alkukaudesta 2007-2013 
Kuudestaan ry:llä ja Aisapari ry:llä oli yhteinen kansainvälisten 
asioiden koordinaattori. Aktivoinnista huolimatta kansain-
välinen toiminta ei toteutunut suunnitelmien mukaan, vaikka 
kansainvälisiä hankkeita oli suunnitteilla useita. Osa hank-
keista pysähtyi hanketoimijoiden liian raskaaksi kokemaan by-
rokratiaan. Edellä mainitusta oppineena aikomuksenamme 
on lisätä tukea toimijoille kansainvälisten toimenpiteiden 
toteuttamisessa. Onnistumisia koimme Ruotsin Leader Mitt-
landin kanssa toteuttamassamme nuorten yrittäjyyteen, 
yrityskasvatukseen ja kansainvälistymiseen liittyvässä Idea-
Camp- hankkeessa, jossa nuoret olivat aktiivisina toimijoina. 
Leader Mittlandin kanssa on sovittu yhteistyön jatkamisesta 
tulevalla kaudella.  Toinen kansainvälinen hankkeemme oli 
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STRATEGIAN LAADINTAPROSESSI
“Elävä maaseutu – hyvinvoivat ihmiset” -strategian laadin-
nan pohjana ovat opit menneiltä ohjelmakausilta. Strategian 
valmisteluun on osallistunut lukuisa joukko alueen aktiivisia 
toimijoita. Strategian päivittäminen aloitettiin keväällä 2012. 
Valmistelun pohjaksi halusimme selvittää Leader-ryhmämme 
vaikuttavuutta, onnistumisia, mielikuvaa ohjelmakauden to-
teutumisesta, kehittämiskohtia ja toimijoiden tulevaisuuden 
kehittämistoiveita. Kyselyn teetimme Etelä-Pohjanmaan Pro- 
Agrialla kesällä 2012, ja se kohdennettiin hanketoimijoille, 
yrittäjille ja kuntien edustajille. Kyselyn vastausprosentti oli 
varsin hyvä ja saimme siitä paljon materiaalia strategian tuek-
si. Samassa yhteydessä kuntajohtajat ja kuntien elinkeinotoi-
mesta vastaavat henkilöt haastateltiin henkilökohtaisesti. 

Strategiatyön tausta-aineistoa kerättiin alueelta lukui-
sissa tilaisuuksissa. Lisäksi Leader-rahoituksella toteutetut 
hankkeet ovat toimineet hyvinä informaatiolähteinä.  Strate-
gian valmisteluun perustettiin kolme työryhmää: Kehitty-
vät elinkeinot ja yrittäjyys, Viihtyisyys ja vapaa-ajan mah-
dollisuudet ja Hoidettu ja viihtyisä ympäristö. Työryhmien 
jäsenten työskentelyä vauhdittamaan kutsuttiin kunkin alan 
asiantuntijoita, joilla oli osaamista työryhmätyöskentelystä. 
Työryhmiltä saimme runsaasti konkreettisia hankeideoita ja 
toimenpide-ehdotuksia uudelle ohjelmakaudelle. Ryhmien 
jäsenet osallistuivat alueella järjestettyihin kyläiltoihin ja kun-
takohtaisiin tilaisuuksiin. Lisäksi työryhmän jäsenet tuottivat 

itsenäisesti ideoita strategiaan ja kommentoivat luonnosta. 
Nuorilta keräsimme ideoita oppilaitosvierailujen yhteydessä, 
messutapahtumissa, kansainvälisen nuorisohankkeemme 
IdeaCampin kokoontumisissa ja Nuorten yrittäjyyskasvatus-
hankkeen tilaisuuksissa. Nuorten tuottamat ideat liittyivät 
lähinnä yrittäjyyteen, kansainväliseen yhteistyöhön ja harras-
tusmahdollisuuksien ja viihtyvyyden lisäämiseen.  

Monin eri menetelmin kerätty materiaali on koottu 
ohjelmakauden 2014–2020 strategiaksi. Sen painopisteet, 
tavoitteet ja esimerkit toimenpiteistä perustuvat alueen 
todellisiin tarpeisiin ja asukkaiden esille tuomiin ideoihin. 
Strategiasta muodostui laaja-alainen, joka on hyvin tyypillistä, 
koska yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kirjo alueel-
lamme on varsin suuri. Strategian avainasioiksi ovat nousseet 
yhteistyö eri toimijoiden kesken, elinkeinojen kehittäminen, 
uusiin avauksiin kannustaminen ja alueen viihtyvyyteen pa-
nostaminen. Leader-ryhmämme rooli nähdään merkittävänä 
alueen ruohonjuuritason aktivoinnissa, pienten toimijoiden 
tukemisessa ja verkottajana toimijan kokoon katsomatta. 

Kuudestaan ry:n hallitus on antanut oman panoksensa 
strategian valmisteluun hallituksen kokouksissa, kyselyissä ja  
työryhmätyöskentelyssä kommentoimalla strategialuonnok-
sia. Strategian ensimmäinen versio esiteltiin kuntien päät-
täville elimille jo syksyllä 2012 ja saadut palautteet huomioi-
tiin strategian valmistelussa.

Indikaattoritiedoista löytyvät strategiaan liittyvät tilaisuudet ja osallistujat ajalta 1.9.2012-8.4.2014. 

Tilaisuus kpl Osallistujat
Kyläillat 
Aktivointitilaisuudet ja työryhmät 
Messut ja tapahtumat 
Kuntatilaisuudet
Yhteensä: 

14
12
4
9

39

232
129

1 476
356

2 193

IntoRiding, jossa tehtiin yhteistyötä kouluratsastustoimintaan 
liittyen. Hanketoimijat saivat hollantilaisia ja tanskalaisia 
yhteistyökumppaneita jatkamaan yhteistyötä hankkeen jäl-
keenkin. Kuudestaan ry oli osarahoittajana Culture Calling- 
hankkeessa, jonka teemana oli kuvataide ja taidemuseot. 
Hankkeen avulla saimme luotua kontakteja Italiaan, Latviaan 
ja Liettuaan. Saksan Schleswig-Holsteinin alueen Leader -ryh-
mien kanssa solmitun yhteistyösopimuksen mukaan olemme 
tehneet yhteistyötä matkailuun, bioenergiaan, tuulivoimaan 
ja kulttuurin liittyen. Kumppaneita olemme saaneet Espanjas-
ta, Latviasta ja Liettuasta, ja näiden maiden kanssa olemme 
alustavasti sopineet yhteistyöstä nuoriin, matkailuun ja kult-
tuuriin liittyen ohjelmakaudella 2014-2020.

Maakunnallisissa verkostoissa toimimalla olemme 

päässeet vaikuttamaan maakunnallisiin rahoituslinjauksiin, 
tiedonvaihtoon ja toisilta oppimiseen. Tähän verkostoon kuu-
luvat muun muassa Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmät,  ELY-
keskus, ProAgria, MTK, Uusyrityskeskus, Etelä-Pohjanmaan 
yrittäjät, maakuntakorkeakoulut, yliopistot, ammatti-instituu-
tit ja osaamiskeskukset. Leader-ryhmien tärkeys Etelä-Pohjan-
maan kehittämistyössä on tunnustettu, siitä esimerkkinä 
voidaan mainita Leader- ryhmien yhteisen jäsenen ja vara-
jäsenen paikkojen myöntäminen Maakunnan yhteistyöryh-
mään (MYR) ja vastaavat paikat Maakunnan yhteistyöryh-
män sihteeristöön.  Leader-ryhmät ovat sopineet vuosittain 
edustajan kumpaankin ryhmään. Kuudestaan ry:n toiminnan-
johtaja toimii vuodet 2014-2015 Maakunnan yhteistyöryh-
män jäsenenä. 

Kuudestaan ry   7



TEEMAT JA TAVOITTEET
OHJELMAKAUDELLA 2014-2020

KEHITTYVÄT ELINKEINOT JA YRITTÄJYYS

Kuudestaan ry :n rahoittamien elinkeinollisten kehittämis-
hankkeiden tuloksena on syntynyt uutta yrittäjyyttä, yritysten 
kehittämistoimenpiteitä ja investointeja sekä suunnitelmia 
kehittämistyön jatkamiseksi. Elinkeinollisia kehittämishank-
keita on rahoitettu matkailun, hitsaus- ja rakennusteollisuu-
den, green care -toiminnan sekä maaseudun palvelujen edis-
tämiseksi.  Neuvotteluja jatkotoimenpiteistä on käyty kuntien, 
yrittäjien ja muiden kehittämisorganisaatioiden kanssa.  
Aiemmista elinkeinollisista hankkeista olemme saaneet suun-
taviivoja strategian työstämiseen ja tulevien kehittämistoi-
menpiteiden suunnitteluun.  Yrityksillä ja elinkeinotoimijoilla 
on suuret odotukset tulevalle kaudelle elinkeinojen ja yritys-
ten tukemisessa.

Harvaan asutulla maaseudulla työelämän nopea kehit-
tyminen ja muutosten huomioiminen ovat tuoneet ammatil-
liselle koulutukselle haasteita, joihin innovatiivisella otteella 
voidaan vastata. Ammattitaitovaatimukset kasvavat teollisuu-
dessa sekä maa- ja metsätaloudessa, joten pieniin alihankin-
tatyötä tekeviin yrityksiin tarvitaan laaja-alaista osaamista. 
Suurin osa oppimisesta tapahtuu työn kautta, joten yritysten, 
oppilaitosten ja opiskelijoiden kiinteä yhteistyö on perusedel-
lytys kehittymiselle ja uusille innovaatioille.  Elinikäinen op-
piminen on nykyaikaa, työ ja koulutus limittyvät jatkuvasti 
toisiinsa.  

Maaseutuyritysten kilpailukyky on riippuvainen erityis-
osaamisesta ja uusien tuotteiden ja tuotantomenetelmien 
kehittämisestä. Innovaatioiden syntyminen on sattuman-
varaista, mutta kehittämismyönteisellä ilmapiirillä pyrimme 
luomaan olosuhteet, joissa niiden syntymistä voidaan edistää.  
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VISIO 2020:
Alueemme on viihtyisä ja
elinvoimainen, ja täällä
on hyvä asua ja yrittää.

TAVOITTEET:
Yritystoiminta on kehittynyt

ja kasvanut.
Kehittämismyönteisellä
ilmapiirillä edistetään

innovaatioiden syntymistä. 
Kylissä on elämää ja

kotiseudulla viihdytään. 
Lähellä sijaitsevat työpaikat, 

palvelut, vapaa-ajan
mahdollisuudet ja 

hoidettu ja turvallinen 
ympäristö tekevät alueesta

kilpailukykyisen asuinpaikan ja 
matkailukohteen.



Innovaatioita odotetaan alueellamme syntyvän muun muas-
sa metalliteollisuudessa, palvelualalla, energiantuotannossa, 
kilpaurheiluun liittyvässä toiminnassa ja terveysmatkailun 
alalla. Kolmiulotteisen tulostuksen (3D-tulostus) ja nopean 
tietoliikenneverkon hyödynnettävyys ovat yksi merkittävä 
tekijä yritystoiminnan kehittämisessä maaseudulla.

Nuorten yrittäjyyttä on alueellamme tuettu system-
aattisesti. Oemme rahoittaneet hankkeita, jotka ovat lisän-
neet nuorten tietoisuutta yrittäjyydestä ja kannustaneet heitä 
yrittäjyyteen. Yrittäjyyskasvatus on otettu lähes kaikissa alu-
eemme peruskouluissa mukaan opintosuunnitelmaan. Am-
matillisten oppilaitosten kanssa teemme yhteistyötä viemällä 
yrittäjyystietoutta oppitunneille ja tiedottamalla tukimah-
dollisuuksista ammattiin valmistuville opiskelijoille. Alueen 
nuorille on myös järjestetty yritysideakilpailuja. Yksi tällainen 
toteutettiin kansainvälisessä IdeaCamp -nuorisohankkeessa 
keväällä 2013. Kilpailun kautta saatuja liikeidoita arvioitiin 
yhdessä alueen yrittäjien, elinkeinotoimesta vastaavien virka-
miesten ja Leader-toimiston henkilökunnan kanssa. Ideoista 
annettiin palautetta nuorille ja neuvottiin, kuinka ne voisi 
muuttaa oikeaksi yritystoiminnaksi. Parhaat yritysideat palkit-
tiin paikallisten yrittäjien luovuttamien lahjoitusten avulla. 
Haluamme jatkaa yrittäjyyskasvatuksen edistämistä alueel-
lamme ohjelmakaudella 2014-2020.

Uusia tuulia teollisuuteen

Tavoitteenamme on yhteistyön, osaamisen, toiminnan ja 
kilpailukyvyn kasvattaminen metalliteollisuudessa, raken-
nustuotantoalalla, puusepänteollisuudessa sekä alihankintaa 
ja palveluja tuottavissa yrityksissä. Alihankintatyötä tekevät 
pienet yritykset ovat tärkeitä suuremmille yrityksille. Alueel-
lamme on laadittu suunnitelma muun muassa verkosto-
maisen hitsauksen kehittämiskeskuksen perustamiseksi. Hit-
sauksen kehittämiskeskus varmistaisi metallialan yritysten 
kehittymismahdollisuudet, teknologisen osaamisen, turvaisi 
työvoiman saatavuuden ja ammattitaidon kehittämisen. 
Kehittämiskeskus avustaisi yrityksiä innovaatioiden synnyt-
tämisessä, teknologisen osaamisen kehittämisessä, koulu-
tushankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa sekä yritysten 
verkostoitumisessa. Suurin osa pienistä ja keskisuurista yri-
tyksistä toimii kansainvälisillä markkinoilla ja ne pyrkivät val-
mistamaan tuotteensa energiatehokkaasti. 

Alueellemme on systemaattisesti kehitetty puualan os-
aamista. Hankkeiden avulla on edistetty rakentamisklusteriin 
kuuluvien yritysten yhteistoimintaa ja verkostoitumista kes-
kenään ja valtakunnallisesti sekä sopimushankintasuhteiden 
ja uusien yritysten syntymistä. Kehittämistoimet ovat edis-
täneet alueen puuteknologiakeskuksen muotoutumista, ke-
hittymistä ja verkostoitumista.

Lähellä tuotettua energiaa

Energian hinnannousu aiheuttaa lähitulevaisuudessa paineita 
hajautetun uusiutuvan energian tuotannon kehittämiseen 
ja käynnistämiseen. Alueemme innovaatioiden odotetaan 

syntyvän juuri uusiutuvan ja hajautetun energiantuotannon 
alalle. Toimenpiteitä uusiutuvan energian tuotannon käyn-
nistämiseksi on jo aloitettu. Metsäbioenergiaa hyödynnetään 
jo nyt jossain määrin, mutta mahdollisuuksia sen käytön 
laajentamiseen on olemassa. Peltobiomassojen käyttöä on 
selvitetty, mutta vielä tarvitaan lisäselvityksiä tuotannon ke-
hittämiseksi ja laajentamiseksi. Energiakasveja voidaan viljellä 
kesantopelloilla ja elintarviketuotannosta poistetuilla pelloilla 
sekä vanhoilla turvesoilla. Maatiloilla syntyvät biojätteet ja 
eläinten lanta, kunnallisten jätevedenpuhdistamoiden liete 
ja puunjalostus- ja elintarviketeollisuuden orgaaniset jätteet 
soveltuisivat myös biokaasun raaka-aineiksi.

Tuulivoima on alueellamme yksi varteenotettava vaih-
toehto uusiutuvan energian tuotannossa.  Etelä-Pohjanmaan 
liitto on laatinut kartoituksen tuulivoimatuotantoon sovel-
tuvista alueista kulttuuri- ja luonnonympäristönäkökulmat 
huomioiden. Kartoituksen mukaan Etelä-Pohjanmaa on po-
tentiaaliltaan yksi parhaista sisämaan tuulivoiman tuotannon 
alueista. Tuulivoimalan sijoittumisesta Soinin kunnan alueelle 
on jo käynnistetty toimenpiteitä.  

Paikallisen hajautetun energian tuotannon kehittämi-
nen siten että pienet tuottajat voisivat hyödyntää markkinoi-
ta, on tulevaisuutemme haaste ja myös mahdollisuus.

Verkostomaisen toimintatavan käyttöönotto energian-
tuotannossa ja yritysten välisen yhteistyön avulla on mahdol-
lista lisätä yrityksen kilpailukykyä ja alueen omavaraisuutta 
energiantuotannossa.

   
Ruokaa omasta maasta 

Alueellamme tuotetaan lihaa, maitoa, viljaa, juureksia, kanan-
munia ja jalostetaan pienimuotoisesti lähes kaikkia näitä sekä 
lisäksi öljytuotteita. Useimmiten tuotteet menevät keskusliik-
keiden kautta kuluttajille ja siten leviävät laajalle markkina-
alueelle. Lähiruoka ja lähellä tuotettavien elintarvikkeiden 
kysyntä on noussut merkittävästi lyhyellä aikavälillä. Alueel-
lamme lähiruoka voidaan nähdä ruoantuotantona ja -kulu-
tuksena, joka käyttää oman alueen raaka-aineita ja tuotan-
topanoksia ja näin edistää paikallistaloutta ja työllisyyttä. 
Lähiruoan merkitys on kasvanut ja tulevaisuudessa sen odo-
tetaan olevan huomattava. Lähiruoka mielletään ekologiseksi 
vaihtoehdoksi. 

Kysynnän ja tarjonnan välillä on kuilu, joka muodostaa 
samalla suurimman esteen paikallisten tuotteiden pääsylle 
kauppojen ja matkailuyrittäjien tuotevalikoimiin. Kuluttajat 
haluavat elintarvikkeita, joiden makua ei ole pilattu ylipak-
kaamisella ja pitkillä kuljetusmatkoilla. Perusongelmana on 
myös se, että tuottajat ovat pieniä toimijoita, joiden tuo-
tantomäärät ja resurssit eivät riitä vastaamaan kysyntään 
ja markkinointiin eikä tuotteita pystytä toimittamaan sään-
nöllisesti. Pienten tuottajien on mahdotonta pärjätä yksin 
julkisten hankintojen kilpailutuksessa. Monien yksittäisten 
toimijoiden kanssa asiointi on kaupoille ja matkailualan yri-
tyksille ongelma. Tuottajilla esimerkiksi logistiikkakustan-
nukset nousevat suuriksi ja tuotteiden hinnat samalla liian 
korkeiksi. Suoramyynnin lisääminen mahdollistaisi kuluttajalle 
mutkattoman tavan suosia paikallisesti tuotettuja elintarvik-
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keita ja näin tukea maataloustuotantoa. Alueellemme pe-
rustetut lähiruokapiirit on otettu ilolla vastaan, ja toiminnan 
odotetaan kehittyvän tulevaisuudessa.  

Ohjelmakaudella 2007–2013 teimme uuden avauk-
sen lähiruoan markkinoinnissa. Toteutimme yhdessä muiden 
eteläpohjalaisten Leader-ryhmien kanssa pilottihankkeen, 
jossa alueillamme kiertävää paikallisia tuotteita välittävää 
ruokabussia markkinoidaan. 

Luonnontuoteala on yksi vähemmälle huomiolle jää-
neitä aloja, vaikka alueemme luonto antaa mahdollisuudet 
laajempaakin luonnontuotteiden hyödyntämiseen. Ravin-
tola- ja matkailuala sekä alueella vierailevat matkailijat ovat 
kiinnostuneita luonnonvaraisista marjoista, sienistä, yrteistä, 
kalasta ja riistasta. Alueellamme ei sijaitse suuria luonnon-
tuotealan yrityksiä, joten marjojen ja sienien keräys on lähin-
nä kotitarvelähtöistä ja erinomainen mahdollisuus hankkia 
sivutuloja. 

Vähittäiskauppojen ja lähiruokaa tuottavien 
yhteistyöstä on jo olemassa esimerkkejä, mutta vielä tarvi-
taan toimia, joilla lähiruoka saisi lisää hyllytilaa kaupoissa. 
Verkostojen kehittämistä ja uusia yhteistyömuotoja tuottajien 
ja tuotteita käyttävien välille on luotu, mutta toiminta on vielä 
pienimuotoista.

Vetovoimaa matkailuun

Alueellamme sijaitsevat matkailukeskittymät toimivat ve-
tureina pienemmille matkailutoimijoille, ja välillisesti niiden 
kehittämisestä on hyötyä koko seudulle. Pienillä matkailu- ja 
palvelualan yrittäjillä on mahdollisuus täydentää isojen toimi-
joiden palvelutarjontaa tuottamalla esimerkiksi elämyspalve-
luja, ja osallistua siten matkailualan kehittämiseen. Puhdas 
luonto ja vaihtelevat maisemat luovat edellytyksiä matkai-
lun kehittämiselle. Hoidettu ympäristö ja hyvinvoivat kylät 
lisäävät seudullista vetovoimaa ja toimivat samalla alueen 
matkailuvaltteina. 

Tavoitteena on tarjota matkailijoille elämyksiä ja mah-
dollisuus tutustua alueen kulttuuriin, osallistua niihin ja oppia 
niistä. Alueella toteutetaan vuosittain useita kulttuuritapah-
tumia paikallisista kesämarkkinoista valtakunnallisesti kiin-
nostaviin suurtapahtumiin, jotka vaikuttavat myös alueen 
vetovoimaisuuteen matkailukohteena. 

Matkailualan ja muiden alojen toimijoita verkottamalla 
on mahdollista saada tuotettua uudenlaisia elämyksiä täällä 
vieraileville. Lähellä tuotettu puhdas ja luonnosta löytyvä 
ruoka on jo löytänyt tiensä useimpien alueemme ravintola- ja 
matkailualan yritysten pöytiin.

Palveluita läheltä

Kunta- ja palvelurakenneuudistus heijastuu strategiaan. 
Palvelurakenteiden muutospaineissa on ryhdytty miettimään 
alueen palveluiden riittävyyttä, saatavuutta ja uudelleen-
järjestelyjä. Tavanomaisen siivouksen ja kodinhoidon lisäksi 
tarvitaan muun muassa lasten, vanhusten ja vammaisten hoi-
topalveluja, fysioterapiaa  ja muita hyvinvointipalveluja sekä 

esimerkiksi koneiden ja laitteiden korjaukseen ja huoltoon liit-
tyvää pienyrittäjyyttä. Yrittäjyyteen kannustamalla ja yritystoi-
mintaa tukemalla alueen kilpailukyvyn uskotaan parantuvan 
ja hyvinvoinnin lisääntyvän. Väestön ikääntyminen, alhainen 
koulutustaso, maaltamuutto, pienenevä huoltosuhde ja vähe-
nevä koulutus- ja työpaikkojen määrä tulevat olemaan suuri 
haaste kehittämisstrategian palveluosion menestyksekkäälle 
toteuttamiselle. 

Kuudestaan ry on rahoittanut ”Kehittämissopimuksilla 
vauhtia yrittäjyyteen Kuusiokunnissa!”- ja ”Palveluita kotiin 
Kuusiokunnissa” -hankkeet, joiden tekemiä selvityksiä on 
tässä strategian osiossa hyödynnetty.

Alueemme hyvinvoinnin yksi suurimpia osatekijöitä 
ovat palvelut, ja on erittäin tärkeää, että niitä on saatavissa 
mahdollisimman lähellä kuluttajaa. Kuntaliitokset, palvelui-
den karkaaminen harvaan asutuilta alueilta kasvukeskuk-
siin, väestön ikääntyminen ja eliniän pidentyminen luovat 
paineita suuremmille palvelutarpeille, joihin kuntien on py-
rittävä vastaamaan. Kuntien vähenevät resurssit eivät tule 
riittämään, joten alalle tarvitaan yksityisyrittäjiä ja yhteisöjä 
täydentämään palveluiden tarvetta. 

On odotettavissa, että etenkin koteihin tuotettavien 
hyvinvointipalveluiden kysyntä lisääntyy entisestään. Tähän 
vaikuttavat sekä asiakkaan mahdollisuus hyödyntää kotita-
lousvähennys että väestön ikääntyminen. Voidaan olettaa, 
että myös alueemme pienyritykset ja niiden yhteenliittymät 
tulevat olemaan jatkossa keskeisessä asemassa koteihin tuo-
tettavien palveluiden tarjoamisessa. Mikroyritysten merkitys 
on muutenkin keskeinen, sillä suurin osa alueemme yrityksistä 
työllistää alle 10 henkilöä ja näistä suurin osa on yksi tai kaksi 
henkilöä työllistäviä yrityksiä. Järjestöt ja yritykset tarjoavat 
laajasti kodeissa tuotettavia palveluita. Kysyntä on kasvanut 
kotitalousvähennyksen myötä, mutta palveluiden hinta saat-
taa edelleen muodostua ostamisen esteeksi. Yritykset ovat 
kuitenkin kiinnostuneita laajentamaan toimintaansa kodeissa 
tuotettaviin palveluihin ja tekemään yhteistyötä muiden alalla 
toimivien kanssa. Yrittäjän on hyvä tuntea alansa toimijoita, 
jotta yrityksen toimintaedellytykset säilyisivät ja vahvistuisivat 
kilpailutilanteen muuttuessakin.

Palvelualalla yrittäjät tai järjestöt ovat kiinnostuneita 
uusien, luotettavien työntekijöiden palkkaamisesta, mutta 
sitoutuvia työntekijöitä on vaikea löytää. Uusia työnteki-
jöitä kaipaavat alueella toimivat järjestöt, osuuskunnat sekä 
sii-vousringit. Palvelualalle tarvitaan myös pelisääntöjen 
luomista kuntien ja yritysten väliseen yhteistyöhön ja hyvien 
käytäntöjen vaihtoon, jotta hyvät käytännöt eivät jäisi vain ti-
ettyjen työntekijöiden varaan.

Vihreää hyvinvointia

Maaseudun elinkeinotoiminnan kehittämisessä hyvinvoin-
tipalveluilla arvioidaan olevan merkittävä rooli. Hyvinvointi- ja 
terveyspalveluiden tuottaminen maaseutuympäristössä on 
kasvava eurooppalainen suuntaus. Maaseutu antaa mah-
dollisuuksia tarjota ja kehittää uudenlaista hoiva- ja hyvin-
vointipalveluiden yritystoimintaa. Väestön ikääntymisen ja 
hoivasuhteen kapeutumisen takia alueella on kasvava tarve 
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hoiva- ja hyvinvointipalveluille. Kuudestaan ry on yhdessä 
muiden Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien kanssa rahoit-
tanut hankkeen, jolla on selvitetty green care -toiminnan 
mahdollisuuksia ja toimintaympäristöä Etelä-Pohjanmaalla. 
Green care -toiminnan katsotaan soveltuvan hyvin vahvasta 
maaseutuperinteestä tunnetulle Etelä-Pohjanmaalle, ja eten-
kin nuorempi sukupolvi on kiinnostunut uudenlaisesta toi-
mintatavasta. 

Green care voidaan ymmärtää luontoon ja maaseu-
tuympäristöön liittyvänä toimintana, jolla edistetään ih-
misten hyvinvointia ja elämänlaatua. Toiminta tarkoittaa 
luonnon ja maaseutuympäristön; kasvien, eläinten, arkiru-
tiinien, yhteisöllisyyden ja hiljaisuuden hyödyntämistä hy-
vinvoinnin lähteenä. Green care voi kattaa eri menetelmiä, 
joita käytetään tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sosiaali-, 
terveys-, kasvatus- ja kuntoutuspalveluissa. Se täydentää ja 
tukee sosiaali- ja terveysalan palveluvalikoimaa ja tarjoaa alan 
ammattilaisille luontoa hyödyntäviä terapia- ja kuntoutusme-
netelmiä. Kohteena voivat olla ikäihmiset, lapset ja nuoret, 
mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, pitkäaikaistyöttömät, 
vammaiset, lastensuojelu tai lasten päivähoito. Ennaltaehkäi-
sevälle toiminnalle on akuutti ja kasvava tarve muun muassa 
mielenterveystyössä ja ikäihmisten palveluissa.

Luovuutta maaseudulle

Luovilla aloilla tarkoitetaan monipuolisesti tuotteiden ja 
palvelujen suunnittelua sekä toteutusta kysyntälähtöisesti 
eri toimialoilla. Luova osaaminen ja luovien alojen yritystoi-
minta synnyttää alueelle taloudellista lisäarvoa. Luovuuteen 
ja innovaatiotoimintaan myönteisesti suhtautuvalla alueella 
on mahdollisuus menestyä kilpailtaessa esimerkiksi yritysten 
sijoittumisesta. Luovien alojen kehittämisen haasteita on sekä 
yritysten toimintaympäristössä että yksilöiden osaamisessa ja 
työllistymisessä. Luovan alan toimintaympäristön haasteisiin 
vastataan parhaiten yritysten verkostoitumisella ja yksilöiden 
sekä julkisen sektorin yhteistyöllä, jolloin luovuus saadaan ka-
navoitua innovaatioita synnyttäväksi toiminnaksi. 

Kulttuuri- ja käsityöalan lisäksi luovuutta hyödyntävät 
tuotannossaan ja liiketoiminnassaan myös muut toimialat. 
Teolliset yritykset jo nykyisessä toiminnassaan hyödyntävät 
ulkopuolisia asiantuntijoina kuten muotoilijoita, suunnitteli-
joita ja markkinoinnin ammattilaisia. Parhaimmillaan eri alo-
jen yhteistyö synnyttää innovatiivisia uusia tuotteita ja palve-
luita. Pienille luovan alan yrityksille esimerkiksi 3D-tulostus 
luo uusia mahdollisuuksia tuotteiden mallintamisessa ja kau-
pallistamisessa.

Perinteisiä luovien toimialojen esiintuojia ovat erilaiset 
alueemme musiikki- ja kulttuuritapahtumat. Kulttuuritapah-
tumat ovat myös tilaisuuksia, joissa voisi hyödyntää luovien 
alojen rajapintoja teollisen tuotannon ja palvelusektorin 
kanssa. Mahdollisuuksia on esimerkiksi luovan toiminnan ja 
teollisuuden sekä matkailualan yhdistämisessä. Digitaalis-
ten pelien rakentaminen on ala, joka on jatkuvasti nousussa 
ja jonka yritystoiminta ei ole maantieteellisesti sidoksissa 
tietylle alueelle. Mobiilipelaajien paikkatietoon perustuvat 
pelit voivat olla tulevaisuudessa myös yksi matkailualan kilpai-
luvalteista. Pelaajien ikähaarukka on laajentunut, enää se ei 
ole vain nuorten harrastus, vaan mukana on myös ikääntyviä 
asiakkaita. Oppilaitokset ovat tärkeä kumppani luovien alojen 
kehittämistyössä, joten ne tulisi huomioida opetuksessa, kurs-
sitarjonnassa ja yrittäjyyskasvatuksessa. 

Tuettavat toimenpiteet:
• Tuetaan alueen yritysten perustamista ja investointeja
•  Tuetaan alueen yritysten alihankintatyön laadun ja toimintavarmuuden kehittämistä
•  Verkotetaan eri aloilla toimivia henkilöitä, yrityksiä ja tuotantolaitoksia 
•  Tuetaan yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistä, koulutusta ja rekrytointia
•  Lisätään verkostojen avulla toiselta oppimista ja tietotaidon vaihtoa
•  Tuetaan toimintaympäristön ja verkostojen kehittämistä innovaatioiden syntymisen edistämiseksi 
•  Tuetaan yritysten energiatehokkuus- ja energiansäästötoimenpiteitä 
•  Aktivoidaan uudenlaisten tuotantomenetelmien käyttöönottoon
•  Yhteistyössä esimerkiksi oppilaitosten, 4H- yhdistysten ja MTK kanssa tehdään nuorille tunnetuksi eri alojen 

yrittäjyysmahdollisuuksia ja yritysmuotoja esimerkiksi osuustoimintayrittäjyyttä
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Yrittäjyyteen kannustamalla 
ja yritystoimintaa tukemalla 

alueen kilpailukyky
parantuu ja hyvinvointi 

lisääntyy.



Määrällisten ja laadullisten tavoitteiden asettelussa on huomioitu edellisen ohjelmakauden toteutuminen. Kuudestaan 
ry rahoitti kaudella 2007-2013 yhteensä 67:n yrityksen tarpeita. Kuudestaan ry tulee myöntämään tukea pääsääntöi-
sesti mikroyrityksille. Haasteita tavoitteiden asettamiseen luo alueen rakennerahastovarojen romahtaminen ja ra-
hoituksen piiriin tulevien yritysten koon kasvaminen alle 50 henkilötyövuotta työllistäviin yrityksiin. Strategian koko-
naisrahoituksesta on yritystukiin ja elinkeinolliseen kehittämistoimintaan suunniteltu käytettävän 50 %. Suunniteltu 
rahoitusosuus perustuu päättyneen ohjelmakauden toteumaan ja alueen yritysten ja elinkeinoelämän tiedossa oleviin 
tarpeisiin. 

Muita mahdollisia tukikanavia: ESR (osaavan työvoiman saatavuus) ja EAKR (PK-yritystoiminnan edistäminen) 

Asetetut laadulliset
tavoitteet:

Yhteistyön lisääntyminen 
Sosiaalisen pääoman lisääntyminen

Ympäristövastuullinen toiminta
Energiatehokkuuden huomioiminen

Prioriteetit:
1. Tietämyksensiirto ja innovointi.
2. Maatalouden kilpailukyky ja maatilojen elinkelpoisuus.
3. Elintarvikeketjun organisoituminen ja riskienhallinta.
5. Luonnonvarojen käytön tehostaminen sekä vähähiilisen ja ilmastonmuutosta kestävään talouteen siirtyminen.
6. Sosiaalinen osallisuus, köyhyyden vähentäminen ja talouden kehittäminen maaseutualueilla.

Yritystukihakemusten määrä
Uusia yrityksiä
Syntyneet työpaikat
Säilytetyt työpaikat
Yritysten kansainvälistymistoimet
Elinkeinolliset yhteistyöhankkeet

90 kpl
40 kpl
40 htv
70 htv

5 kpl
5 kpl

Asetetut maaralliset tavoitteet:.... ..

Kehittyvät elinkeinot ja yrittäjyys - määrälliset ja laadulliset tavoitteet 
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ASUMINEN, IHMISET JA YMPÄRISTÖ
Alueemme luonto on monipuolinen ja sen asukkaat arvos-
tavat ympäristön turvallisuutta, rauhallisuutta ja puhtautta. 
Ihmiset ovat samalla yhä tietoisempia luonnon resurssien 
vähenemisestä ja ilmastonmuutoksen etenemisestä.  Hoi-
detussa elinympäristössä on hyvä asua ja siellä viihdytään. 
Jokaisella on kuitenkin erilainen kokemus siitä, mikä on juuri 
hänelle hyvä ympäristö. Kuudestaan ry:n toiminta tarjoaa 
mahdollisuuden määritellä omassa ympäristössä kehitettävät 
ja toteutettavat toimenpiteet. Strategian avulla toteutetaan 
toimenpiteitä jotka kohdistuvat luonnonympäristöön ja ra-
kennettuun ympäristöön sekä ihmisten tekemiseen. Hank-
keilla pyritään edistämään ympäristön hyvinvointia ja kes-
tävää kehitystä. 

Etelä-Pohjanmaan malli kylien kehittämiseen on 
havaittu hyväksi asumiseen, ihmisiin ja ympäristöön liittyvien 
toimenpiteiden toteuttamisessa. Etelä-Pohjanmaan ELY-kes-
kuksella on ollut merkittävä rooli yhteistyökumppanina ja ra-
hoittajana paikallisessa kylien kehittämistyössä. ELY-keskus on 
päättyneellä ohjelmakaudella rahoittanut eteläpohjalaisille 
Leader-ryhmille alueidenväliset kylien kehittämishankkeet, 
joilla on palkattu seudulliset kyläasiamiehet. Kyläasiamiesten 
keskeisin tehtävä on ollut asukkaiden, järjestöjen ja kuntien 
aktivointi kehittämistyöhön, yleishyödyllisten investointien 
toteuttamiseen ja alueen elinvoimaisena pysymiseen. Tule-
valla kaudella tulemme esittämään toimivan yhteistyön jat-
kamista ja mallin kehittämistä. 

Viihtyvyys ja vapaa-ajan mahdollisuudet

Elämä maaseudulla ja sen mukana kylien asema on muuttu-
nut samassa tahdissa kuin kehitys yhteiskunnassa yleensäkin. 
Kiireisen ja vaativan työelämän vastapainona maaseudulla 
asuminen koetaan tasapainottavana tekijänä. Alueemme 
kylät ovat toimivia ja keskenään yhteistyötä tekeviä asuin- ja 
elinyhteisöjä.  Kuudestaan ry on toiminut seudullisena verkos-
ton kokoajana ja kylillä toimivien järjestöjen, oppilaitosten ja 
kuntien yhteistyön kehittäjänä. Ratkaisevassa roolissa verkos-
ton kokoamisessa ja ylläpitämisessä on ollut kyläasiamies, 

jonka puoleen eri toimijat ovat kääntyneet tarpeineen ja ke-
hittämisideoineen.  

Alueellamme on herännyt mielenkiintoa laatia kunta-
kohtaisia kylienkehittämissuunnitelmia, joissa huomioidaan 
maallemuutto, yritysten sijoittuminen kylille, palvelujen 
monipuolinen kehittäminen sekä ympäristön kehittämistoi-
met. Yhdessä laadittu suunnitelma sitouttaisi sekä kuntia 
että kyliä yhteiseen kehittämistyöhön ja pitkäjänteiseen toi-
mintaan. Suunnitelma toimisi myös lyhyellä aikavälillä erino-
maisena työkaluna suunniteltaessa vuosittaisia toimenpiteitä. 

Kylillämme toimii aktiivisia järjestöjä ja asukkaita, jotka 
käyttävät yksityisiä ja julkisia palveluita. Kylien infrastruktuuri 
on kunnossa, kylätaloja on remontoitu ja uusien tilojen raken-
tamiseen on kuluneina vuosina panostettu. Kylätaloilla tuo-
tetaan monipuolisesti erilaisia liikunta- ja vapaa-ajanpalvelu-
ja.  Kylillä järjestetään myös ikääntyvälle väestölle yhteistyössä 
kuntien ja järjestöjen kanssa palvelupäiviä, joissa kyläläisille 
tarjotaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä palveluja (esim. 
terveydenhoitajan tarkastus, liikuntatuokio ja paloturvalli-
suusopastus).  Liikkuvien palvelujen kehittäminen on myös 
ollut esillä kuntien kanssa käydyissä yhteistyökeskusteluissa. 

Lähellä sijaitsevien harrastus- ja vapaa-ajanviettomah-
dollisuuksien tarjonta takaa alueen pysymisen kilpailukykyi-
senä asuinpaikkaa valittaessa ja matkailua kehitettäessä. 
Kylillä huomioidaan erityisesti nuoret ja lapset virkistysaluei-
den ja liikuntapaikkojen kunnostamisessa ja rakentamisessa. 
Uimarannat, liikuntapaikat, patikka-, moottorikelkka- ja ve-
sistöreitit sekä latuverkostojen ylläpito vaativat jatkuvaa kun-
nostusta ja asukkaiden työpanosta. 

Hoidettu ympäristö ja
hyvinvoivat kylät

lisäävät seudullista
vetovoimaa.
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Kulttuuritarjonnan monipuolistaminen, kulttuuri-
kohteiden arvostaminen ja säilyttäminen sekä ympäristöstä 
huolehtiminen lisäävät viihtyvyyttä. Perinteiset kylien tapah-
tumat, retket, talkoot ja perinteiden ylläpito luovat yhteishen-
keä kylille ja aktivoivat ihmisiä toimintaan. 

Toiminta-alueelle on rakennettu valokuituverkko, jon-
ka piiriin on saatu suurin osa alueen kylistä. Tulevaisuuden 
visiona on, että valokuituverkko ja toimivat tietoliikenneyh-
teydet ulottuvat syrjäisimpiinkin kyliin. Valokuituverkon ra-
kentaminen on lisännyt asukkaiden tietotekniikan tuntemus-
ta, monipuolistanut palvelutarjontaa ja luonut tasavertaiset 
mahdollisuudet syrjäkylille ja taajamiin.  Etenkin nuorille 
tie-toliikenneverkko on tärkeä opiskelujen ja yhteydenpidon 
väline.   

Liikkumisen osalta liikenneturvallisuuden paran-
taminen, kevyenliikenteenväylien rakentaminen, valaistuk-
sen lisääminen ja teiden kunnostus ovat asumiseen ja yrit-
täjyyteen liittyviä tärkeitä asioita. Harvaan asutulla alueella 
julkisen liikenteen puutteet tuovat omat hankaluutensa sekä 
ikäihmisille että lapsiperheille. Ikäihmisille asiointimatkat ja 
lapsille koulumatkat voivat muodostua kylillä asumisen es-
teeksi.

Kulttuuriympäristö

Kulttuuriympäristömme on viihtyvyyteen liittyvä keskeinen 
voimavara. Kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan kokonaisuutta, 
jonka muodostavat rakennettu kulttuuriympäristö eli raken-
nusperintö, kulttuurimaisema ja muinaisjäännökset. Raken-
nusperintöä ovat rakennukset ja rakennetut alueet sekä 
erilaiset rakenteet, kuten tiet tai sillat. Kulttuurimaisemassa 
näkyy, miten ihmisen toiminta on sopeutunut ja hyödyntänyt 
luonnon elementtejä, maaperää, topografiaa ja ilmastoa. 
Kiinteät muinaisjäännökset ovat maisemassa ja maaperässä 
säilyneitä jälkiä muinoin eläneiden ihmisten toiminnasta.

Valtakunnallisesti merkittäviksi kohteiksi on alueel-
tamme luokiteltu Kuortaneenjärven ja Ähtärinreitin kulttuu-
rimaisemat. Alueen vetovoimatekijäksi voidaan tunnustaa 
arvokkaat maisema-alueet ja kulttuuriperintö yleensä. Kult-
tuuriympäristöstä puuttuu kuitenkin tietoa tai olemassa 
olevaa tietoa ei ole riittävästi hyödynnetty. Kuudestaan ry 
on rahoittanut Helsingin yliopiston Ruralia-instituutille hank-
keen, jolla pilotoitiin kotiseutusuunnitelma Kuortaneenjärven 
ympäristöön. Kotiseutusuunnitelmassa luotiin käsitys siitä, 
millainen on Kuortaneenjärven ympärillä elävien ihmisten 
yksittäisistä kotiseutukokemuksista yleisellä tasolla kutoutuva 
kotiseutu; mitkä ovat alueen asukkaiden mielestä keskeiset 
luonnonympäristön, rakennetun ympäristön ja toiminnallisen 
ympäristön kohteet, jotka tulee ottaa huomioon alueen kehit-
tämisessä. Hankkeen tuloksena julkaistiin teos “Kotiseudun 
kerroksia Kuortaneelta”. Ruralia-instituutin lisäksi yhteistyötä 
kulttuuriympäristön kehittämistoimissa tehdään maanomis-
tajien, kotiseutuseurojen ja kuntien kanssa.

Alueellamme on kotiseutumuseoita ja kotiseututyötä 
tehdään jatkuvasti, mutta toiminta on muutamien aktii-
visten asiantuntijoiden käsissä. Toimenpiteitä kotiseututyön 
tuomiseksi nykypäivään on aloitettu ja museoille on kehitetty 

tapahtumia, joissa on huomioitu kaikki ikäpolvet vauvasta 
vaariin. Kotiseututoiminnan elävöittämistä ja aktivointia halu-
taan jatkaa. 

Pusikoiden raivaus ja muiden maisemanhoitotöiden 
toteuttaminen pitävät alueen viihtyisänä asua ja yrittää. Kylä-
tiet ja kylien luontopolut tarjoavat mahdollisuuksia myös mat-
kailullisesti tuoden esille kylien historiaa ja kulttuuria. 

Vanhojen viljelyalueiden yhteydessä sijaitsee arvok-
kaita perinnebiotoopeja ketoja, niittyjä ja hakamaita, jotka 
ovat uhkana kadota.  Perinnebiotooppien ennallistaminen säi-
lyttää kulttuurimaiseman monimuotoisuuden ja lisää alueen 
viihtyisyyttä. Alueellamme on myös perinteisiä maatalouteen 
ja lähinnä karjankasvatukseen liittyviä rakennelmia ja ra-
kenteita (esim. kiviaitoja), jotka tulisi säilyttää.  

Luonnonympäristö

Luonnonympäristössä kiinnostus vesistöjen hoitoon ja kun-
nostukseen on lisääntynyt. Vesipolitiikan puitedirektiiviin liit-
tyvät asiat ja tiedot vaadittavista toimenpiteistä ovat keskeisiä, 
kun vesistöjen laatua halutaan nostaa riittävälle tasolle. Pai-
kallisesti kunnostustyöt lisäävät viihtyvyyttä, ja valtakunnal-
lisesti sekä Euroopan laajuisesti vesistöjen kunnostus vaikut-
taa Itämeren rehevöitymiseen, koska alueellamme sijaitsee 
Lapuanjoen ja Kyrönjoen vesistöjen latvavesiä. Kartoitustyötä 
monivaikutteisista kosteikoista on tehty ja valmiita vesistöjen 
kunnostussuunnitelmia on odottamassa investointirahoitus-
ta. 

Ajatus nykyaikaisesta kestävästä metsätaloudesta 
pohjautuu metsäluonnon monimuotoisuuden turvaami-
seen.  Uusiutuvien energiaraaka-aineiden käytön lisääminen 
ja luonnonvarojen hyödyntäminen sekä luonnosta saatavien 
raaka-aineiden jalostaminen toteutetaan kestävää kehitystä 
tukevalla tavalla. Luonnosta saatavat raaka-aineet ovat mah-
dollistaneet lisäansiot ja tulolähteet maaseudulla. Luonnon-
ympäristöä tulee vaalia, mutta myös toteuttaa toimenpiteitä, 
joissa luontoa käytetään tulonlähteenä. Huolena on ihmisen 
vieraantuminen luonnosta. 

Luonnonympäristöstä voimme nauttia myös rakennet-
tuja patikkareittejä, latuverkostoja ja moottorikelkkauria sekä 
vesistöreittejä käyttäen. Viihtyisä ja hoidettu maaseutumaise-
ma lisää alueen houkuttelevuutta asuin- ja vapaa-ajanviet-
topaikkana. Ympäristöyrittäjyys luo uusia toimeentulomah-
dollisuuksia maaseudun yrittäjille, mutta myös asukkaiden 
työpanosta ja resursseja tarvitaan luontoon rakennettujen 
reittien kunnostus ja ylläpitotöihin. Tavoitteenamme on tukea 
uusia toimintatapoja, joilla lisätään alueen asukkaiden halua 
huolehtia ympäristöstään. Green care -toiminta mahdollistaa 
luonnon hyödyntämisen luontoa kuluttamatta.

Yhteistyötä luonnonympäristöön kohdistuvissa 
toimenpiteissä tehdään alueen maanomistajien, kuntien 
ympäristötyöntekijöiden, ELY-keskuksen, luonnonsuojelu-
järjestöjen, Pro Agrian ja MTK:n kanssa.  Kuudestaan ry on 
toteuttanut omana tuotantonaan Yhteinen ympäristömme 
-hanketta, jossa yhtenä toimenpiteenä on vesienkunnostus-
toimenpiteiden aktivointi.
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Määrällisten ja laadullisten tavoitteiden asettelussa on huomioitu kuluneen ohjelmakauden toteutuminen. Kuudestaan 
ry rahoitti kaudella 2007-2013 yhteensä 69 yhteisöllistä hanketta.  Hankkeista 6 oli koordinointihankkeita, jotka sisäl-
sivät yhteensä 70 alahanketta. Hakemuksia Leader-ryhmälle vastaanotettiin enemmän mitä oli mahdollista rahoittaa. 
Leader-ryhmän hallitus teki ohjelmakaudella vuosittain tarkat rahoituslinjaukset, joita noudatettiin päätöksenteossa. 
Strategialla tavoitteitten asettamiseen vaikuttavat myös haettavaan Leader –rahoituksen määrä ja Etelä-Pohjanmaan 
ELY-keskuksen yleishyödyllisiin hankkeisiin ja investointeihin maaseutuohjelmasta alustavasti varattu rahoitus. ELY-kes-
kus on rahoittanut aiemmilla ohjelmakausilla suuremmiksi luokiteltavat investointi- ja kehittämishankkeet.

Prioriteetit:
1. Tietämyksensiirto ja innovointi.
3. Elintarvikeketjun organisoituminen ja riskienhallinta.
4. Ekosysteemin palauttaminen, säilyttäminen ja parantaminen.
6. Sosiaalinen osallisuus, köyhyyden vähentäminen ja taloudellinen kehitys.

Asuminen, ihmiset ja ympäristö - määrälliset ja laadulliset tavoitteet 

Asetetut laadulliset
tavoitteet:

Sosiaalisen pääoman lisääntyminen
Yhteisöllisyyden llisääntyminen

Toiminnan jatkuvuus 
hankkeen jälkeen

Toimenpiteen siirrettävyys

Palveluja ja tapahtumia lisäävät
toimenpiteet
Laaditut kuntakohtaiset yhteisöjen
kehittämissuunitelmat
Laaditut ympäristön kehittämissuunnitelmat
Rakennetun ympäristön pienet investoinnit
Luonnonympäristön investoinnit
Kansainvälistä yhteistyötä lisäävät
toimenpiteet
Osaamista lisäävät toimenpiteet

50 kpl

4 kpl

10 kpl
100 kpl

10 kpl
10 kpl

50 kpl

Asetetut maaralliset tavoitteet:.... ..

Tuettavat toimenpiteet:
• Kyläasiamiestoiminnan jatkaminen ja kehittäminen
• Laaditaan kattavat kuntakohtaiset kylienkehittämissuunnitelmat 
•  Tuetaan kylien pieniä investointeja ja aktivoidaan toteuttamaan suurempia investointeja
•  Aktivoidaan kyliä kehittämään tarjottavia palveluja ja luomaan kylätaloista toimivia palvelukeskuksia 
•  Tuetaan kylien keskinäistä ja kansainvälisten yhteistyötä 
•  Tuetaan kulttuurin alalla tehtäviä uusia avauksia
•  Yhteistyössä verkoston toimijoiden kanssa helpotetaan kylien asukkaiden liikkumista 
•  Tuetaan kotiseutusuunnitelmien laadintaa ja tuodaan alueen historiaa esille uusin menetelmin 
•  Tuetaan toimia joilla saavutetaan kulttuuriympäristön vaalimiseen asennemuutos
•  Tuetaan nuoriin kohdistuvia kotiseutuun liittyviä toimenpiteitä
• Tuetaan nuorten pieniä investointeja ja tapahtumia
•  Aktivoidaan perinnebiotooppikohteiden ja vanhojen rakennelmien ennallistamiseen
•  Mahdollistetaan vesistöihin liittyvien kunnostussuunnitelmien laatiminen ja pienimuotoisten 

kunnostusten toteuttaminen
•  Tiedotetaan uudenlaisin menetelmin alueen ympäristöstä
•  Järjestetään kylille aktivointitilaisuuksia hyvien toimintamallien ja käytäntöjen siirtämiseksi
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Kuudestaan ry toteuttaa Leader-strategiaansa valitut paino-
pisteet ja hallituksen vuosittain määrittelemät linjaukset huo-
mioiden. Linjaukset otetaan huomioon myös Leader-ryhmän 
päivittäisessä työssä. Linjauksia noudattamalla kehittämis-
ajatukset ja hankehakemukset saadaan suunnitelmalliseen 
ja systemaattiseen päätöksentekoon hallitukselle. Toimiston 
käytännön työpanoksena toteutuu tiedottaminen, hanke-
hakemusten päätösvalmistelu, hankkeiden seuranta ja omien 
hankkeiden toteuttaminen.  Kuudestaan ry:lle on kirjattu ar-
vot, jotka määrittelevät toimintaamme. Määrittelemämme 
arvot tulevat toimimaan myös tulevalla ohjelmakaudella 
strategian toteuttamisen lähtökohtana. 

Viestintä

Viestintään kiinnitetään ohjelmakaudella 2014-2020 erityis-
tä huomiota. Sähköinen haku tuo omat haasteensa ohjel-
makauden alkuun, joten alueen toimijoille tiedotetaan 
ohjelmakauden avauksesta sekä yritys- ja hanketukien haun 
aikatauluista ja käytännöistä aktiivisesti. Viestinnässä huo-
mioidaan valtakunnallinen Leader-brändityö. Yhtenäinen 
graafinen ilme otetaan käyttöön ja yhdistyksen www-sivut, 
esitteet ja muu painomateriaali uudistetaan. Kuudestaan 
ry:llä on käytössään viestintästrategia ja vuosittainen vies-
tintäsuunnitelma, joissa eritellään sisäisen ja ulkoisen viestin-
nän ydinasiat ja toimenpiteet.

Viestinnällä pyritään aktivoimaan toimijoita, tiedot-
tamaan uusista kehittämismahdollisuuksista ja välittämään 
tietoa hankkeiden onnistuneesta toteuttamisesta ja hyvistä 
käytännöistä. Viestintään etsitään ja omaksutaan aktiivi-
sesti uusia keinoja ja välineitä, kuten sosiaalisen median hyö-
dyntämistä. Hanketoimijoita kannustetaan aktiiviseen vies-
tintään ja tarvittaessa heille tarjotaan viestintäkoulutusta 
toimintansa tueksi.

Sisäisen viestinnän piiriin kuuluvat yhdistyksen hen-
kilöstö, hallitus ja jäsenet. Sisäinen tiedottaminen tapahtuu 
lähinnä sähköpostin ja tiedotteiden kautta. Paperinen tiedote 
julkaistaan muutaman kerran vuodessa ja se sisältää tietoa 
rahoitusmahdollisuuksista, hakuajoista, yhdistyksen muusta 
toiminnasta sekä paikallisista parhaista käytännöistä. Sisäistä 
vuorovaikutteista viestintää hoidetaan hallitusten kokousten 
ja henkilöstön säännöllisten palaverin kautta.

Yhdistyksen ulkoisen viestinnän piiriin kuuluvat 
useat eri tahot alkaen alueen asukkaista aina Maa- ja 
metsätalousministeriöön. Tiedottamisen työkaluina ja kanavi-
na ovat www-sivut, uutiskirjeet, tiedotteet, esitteet, paikallis- 
ja maakuntalehdet, radio, tiedotus- ja koulutustilaisuudet, 
sosiaalinen media ja henkilökohtaiset kontaktit.

TOIMENPITEET KÄYTÄNTÖÖN

Arvot
Kuudestaan ry:n ohjenuorana on varmistaa han-
kerahoitustoiminnan ja myös koko muun toiminnan 
laatu. Toiminnan laatu lähtee henkilöstön myöntei-
sistä asenteista ja asiantuntemuksesta, sekä kyvystä 
joustavaan työskentelyyn, jota tuetaan tarkoituk-
senmukaisella ja jatkuvalla koulutuksella. Joustavat 
työtavat takaavat kyvyn vastata nopealla aikataululla 
asiakkaidemme tarpeisiin. Tehokkuuden ohella pain-
otamme luotettavuuden ja vastuullisuuden merki-
tystä. Tärkeässä asemassa on myös toiminnan ja 
kokemuksen kautta laadukkaiksi havaittujen pysyvien 
kumppaneiden verkosto.

Toiminnan korkean laadun lisäksi meille 
tärkeitä asioita ovat avoimuus ja rehellisyys asiak-
kaitamme, henkilöstöämme ja kaikkia sidosryh-
miämme kohtaan. Menestymme, kun alueemme 
menestyy.
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• LEADER-rahoituksesta viestiminen suunnitelmallisesti ja ymmärrettävästi 
eri viestintämenetelmiä käyttäen

• Elävä maaseutu – hyvinvoivat ihmiset - strategian tulkinta operatiivisella tasolla
• Osallistavan toiminnan käyttöönotto kehittämishanketyössä -  

paikalliskehittämisen osaamisen lisääminen ja toimintatapojen uudistaminen
• Henkilöstön osaamisen kehittäminen 

Strategian toteutumisen täarkeimmäat menestystekijaät:.. .. ..
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Kuudestaan ry:n viestinnän päämäärät 2014-2020:
• Hanketietouden avoin ja tasapuolinen jakaminen
• Alueen toimijoiden aktivoiminen
• Sidosryhmäsuhteiden ylläpitäminen ja 

kehittäminen
• LEADER-toiminnan tulosten ja hyvien käytäntöjen 

levittäminen
• Oman tunnettuuden ja vaikuttavuuden  

lisääminen toiminta-alueella

Kuudestaan ry:n strategia ja toimenpidesuunnitelma 
ohjelmakaudelle 2014–2020 julkistetaan välittömästi, kun 
maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt strategian. Alu-
een kunnissa järjestetään kiertue, jonka yhteydessä strate-
giaa esitellään. Kehittämistoimenpiteistä jaetaan tietoa kun-
tapäättäjille ja kuntien eri vastuualueiden hallinnoijille, alueen 
yrityksille, liitoille, yhdistyksille, seuroille ja muille seudullisille 
toimijoille. Painetun asiakirjan lisäksi julkaisu on saatavilla 
sähköisenä versiona Kuudestaan ry:n omilta verkkosivuilta. 
Strategian valmistumisesta pidetään erillinen tiedotusti-
laisuus ja lähetetään lehdistötiedote alueen tiedotusvälineille.

Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmät ovat tehneet 
yhteistyötä viestinnässä lähes koko toimintansa ajan. Ryh-
millä on ollut yhteinen tiedottaja, sähköinen uutiskirje ja 
yhteistä messu- ja mainosmateriaalia. Tehtyä työtä aiotaan 
jatkaa, sillä yhteisviestintä on lisännyt ryhmien tunnettuutta 
sekä omalla alueellaan että koko Etelä-Pohjanmaalla. Samalla 
käsitys Leader-ryhmistä ammattimaisina ja osaavina organi-
saatioina on kasvanut. Ohjelmakaudella 2014-2020 yhteisen 
viestinnän teemoiksi on valittu:

• Maakunnalliset tapahtumat
• Ryhmien välisen ja sisäisen viestinnän laatu 

ja toimintamallit
• LEADER-toiminnan tulosten ja hyvien käytäntöjen 

levittäminen
Sidosryhmille, hallituksille ja henkilöstölle tehtyjen kyselyjen 
perusteella toiminnan tuloksista tiedottamista on edelleen 
kehitettävä. Sähköinen haku tuo uusia haasteita, toisaalta 
maakunnallisen Leader-verkoston kehittäminen vaatii myös 
sisäisen viestinnän kehittämistä. Tähän vastataan yhteisellä 
koulutuksella ja kehittämällä yhteisiä työtapoja. Tarkoituk-
sena on, että yhteistä viestintäämme kehittää edelleen vies-
tinnän ammattilainen yhteistyössä ryhmien henkilöstön ja 
viestintävastaavien kanssa. Uusia maakunnallisia tapahtumia 

voivat olla esimerkiksi teemaviikot valtakunnallisen Leader-
viikon tapaan sekä maaseutugaala-tyyppinen juhla toimijoille.

Viestinnässä tehdään tiivistä yhteistyötä muidenkin 
Suomen Leader-ryhmien ja muun muassa Maaseutuverkos-
toyksikön ja ELY-keskuksen kanssa. 

Oppimissuunnitelma

Leader-ryhmänä teemme jatkuvasti toiminnan analysointia, 
luomme uusia toimintatapoja ja määrittelemme konkreet-
tisia tavoitteita ja kehittämistarpeita. Toimintaa arvioidaan 
nykyhetken perusteella ja kehittämällä jatkuvasti toimintaa 
päämäärien saavuttamiseksi. Leader-ryhmänä tiedostamme 
opit menneiltä ohjelmakausilta ja olemme suunnitelleet 
keinoja toiminnan kehittämiseksi sekä osaamisen välittämi-
seksi toimijoille. Verkostojen kautta saamme ja välitämme 
ajantasaista tietoa jatkuvasti.

Hanketoimijoita opastetaan hankkeen suunnittelusta 
toteuttamiseen ja loppuraportointiin. Toimijoiden kanssa 
käymme jatkuvaa vuoropuhelua tavoitteitten asettamisesta 
ja suunnitelmallisesta kehittämistyöstä. Tavoitteenamme 
on, että strategian toimenpiteitä toteuttaville hanketoimi-
joille syntyy käsitys strategian tavoitteista ja toimenpiteiden 
arkielämän välisestä yhteydestä. Oppiminen tapahtuu 
molemminpuolisena tavoitteellisena toimintana erilaisissa 
tilanteissa, hankkeen suunnittelu-, haku- ja toteutusvaiheessa 
vuorovaikutuksessa hankkeen yhteistyötahojen kanssa.

Hankkeen hakija on aktiivinen oppija hankeprosessissa 
ja Leader-ryhmän työntekijöiden tehtävä on motivoida haki-
jaa kehittämään taitojaan prosessin aikana.   

Kuudestaan ry arvioi toimintaansa ja oppimista sään-
nöllisin väliajoin toteuttamalla hanketoimijoille kyselyn, jossa 
tiedustellaan palvelujen asiakaslähtöisyyttä, saatavuutta ja 
yhteistyön toimivuutta. Kyselyjen tuloksena suunnitellaan 
tarvittavat toimenpiteet toiminnan ja laadun kehittämiseksi.

Henkilöstön kanssa käydään puolivuosittain kehit-
tämiskeskustelut. Vuorovaikutteisin toimenpitein edistetään 
hyvää työilmapiiriä, resursointia ja henkilöstön jaksamista. 
Säännöllisten toimistopalaverien avulla varmistetaan tie-
donkulku ja toisilta oppiminen työyhteisössä.

Hallitus toteuttaa vuosittain itsearvioinnin strategian 
toteutumisesta ja toimintamenetelmistä. Konkreettiset ta-
voitteet toiminnan kehittämisessä, niiden mittaaminen ja 



Hankevalmistelu

Hankevalmistelu tapahtuu yhteistyössä hakijan ja Leader-
ryhmän työntekijöiden kanssa. Hallitus käsittelee hankehake-
mukset kokouksessaan.  Jos hanketta pidetään strategiaan 
sopivana, toteuttamiskelpoisena ja Leader-toimintaperiaat-
teet huomioivana, sitä esitetään rahoitettavaksi. Hanketta ei 
esitetä rahoitettavaksi mikäli, hanke ei sovi strategiaan, se ei 
ole toteuttamiskelpoinen tai on jokin muu perusteltu syy sen 
hylkäämiseen. Jos hankkeelle on olemassa parempi rahoitus-
kanava, se voidaan ohjata toiselle rahoituskanavalle hakijan ja 
viranomaisten kanssa käytävien neuvottelujen jälkeen. Tun-
nistamme ja ennakoimme hanketoteuttajan riskit ja kohden-
namme työtämme tämän perusteella jolloin myös hankkeen 
käsittely olisi mahdollisimman nopeaa ja asiakkaan kannalta 
selkeää ja joustavaa. Hankerahoitusta voi hakea jatkuvasti.  

Yhteensovitusmenettely 
ELY-keskuksen kanssa

Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmät ja ELY-keskus ovat käyneet 
ohjelman toteuttamiseen liittyviä yhteistyöneuvotteluja. 
Neuvottelujen pohjalta on laadittu luonnos yhteistyösop-
imuksesta. (Liite)

ELY-keskuksella ja alueen Leader-ryhmillä on yhteinen 
yritys- ja hanketukien yhteistyöryhmä, ELLE-ryhmä, jonka 
tehtävänä on yhteensovittaa alueellisen kehittämissuunnitel-
man ja paikallisten kehittämisstrategioiden valintakriteerit 
sekä laatia esitys MYR:lle hanke- ja yritystukiin liittyvistä al-
ueellisista painotuksista ja rahoituslinjauksista. ELLE-ryhmän 
tavoitteena on myös vahvistaa tiedonkulkua ja viestintää 
ajankohtaisista asioista ja muutoksista.

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

Tarjota laadukas, kaikille avoin ja yhtenäisen oppimispolku
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vastuu päätettyjen toimenpiteiden ottamisessa käytäntöön 
ovat osioita, joita seuraamme. Voimavaroja jaetaan asetet-
tujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja organisaation sisällä 
toimivien johtoryhmän ja yritystukijaoston tekemää valmis-
telutyötä hyödynnetään hallituksen päätöksenteon tukena.  

Laatukäsikirjan laadinta oli strategian valmistelun aikana to-
teutettu laajempi oppimisprosessi. Laatukäsikirjan päivitystyö 
on jatkuva oppimisprosessi ja odotuksenamme on, että suun-
niteltu ulkopuolisen toteuttama toiminnan laadun arviointi 
tulee parantamaan toimintoja ja toiminnan laatua.

• Hakijalla on valmiudet ja taloudelliset edellytykset hankkeen toteuttamiseksi.
• Hanke toteuttaa kehittämisstrategiaa ja siitä saatava hyöty kohdistuu toiminta-alueelle.
• Hankkeissa painotetaan uudenlaista ja uutta luovaa toimintatapaa.
• Hankkeen toiminta on avointa ja hakija sitoutuu tiedottamaan toiminnastaan.
• Hanke ei ole päällekkäinen muun kehittämistyön kanssa, vaan täydentää sitä.
• Hanke on sisällöltään ja kustannusarvioltaan realistinen ja toteuttamiskelpoinen. 
• Hankkeella on positiivinen vaikutus toiminta-alueen hyvinvointiin.

Hankkeiden valintakriteeriät:

• Hakijalla on valmiudet ja taloudelliset edellytykset hankkeen toteuttamiseksi.
• Hanke toteuttaa kehittämisstrategiaa ja siitä saatava hyöty kohdistuu toiminta-alueelle.
• Hankkeen tarpeet, idea ja toteutus nousevat paikallistasolta. 
• Hanke on sisällöltään ja kustannusarvioltaan realistinen ja toteuttamiskelpoinen.
• Hanke ei ole päällekkäinen muun kehittämistyön kanssa, vaan täydentää sitä.
• Hankkeella haetaan ja välitetään kansainvälisiä kontakteja ja 

vaihdetaan osaamista ja tietotaitoa.

Kansainvaälisten hankkeiden valintakriteeriät:..



Jäsenet, hallitus ja toimihenkilöt

Kuusiokuntien Kehittämisyhdistys ry (Kuudestaan ry) on pe-
rustettu vuonna 1999. Yhsityksellä oli vuodenvaihteessa 
2013 yhteensä 256 jäsentä, joista naisia oli 37, miehiä 51, 
yhdistyksiä ja yrityksiä 162 ja kuntajäseniä 6. Jäsenmäärän 
odotetaan nousevan tulevina vuosina, kun tietoisuus Kuudes-
taan ry:n toiminnasta leviää alueella.  Yhdistyksen jäseniksi 
voivat liittyä yksityiset ihmiset, yhdistykset, yritykset ja jul-
kisyhteisöt. Jäsenhankintaa on hoidettu tiedotteilla, julkai-
suilla, tilaisuuksissa ja kokouksissa. Lisäksi tekemissämme esit-
teissä on kaavake jäseneksi ilmoittautumista varten. 

Kuudestaan ry:n hallituksen muodostaa 12 varsi-
naista jäsentä ja heille valittavat henkilökohtaiset vara-
jäsenet. Hallituksen kokoonpanossa noudatetaan Maa- ja 
metsätalousministeriön edellyttämää kolmikantaa; yksi osa 
hallituksen jäsenistä edustaa maaseudun asukkaita, yksi osa 
yrittäjien ja yhdistysten edustajia ja yksi osa julkista tahoa. 
Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja valitaan vuosikokoukses-
sa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Maksimissaan jäsenet voivat 
olla hallituksessa kaksi kaksivuotiskautta peräkkäin.

Yhdistyksemme on perustanut myös yritystukijaoston, 
jonka kokoonpanoon kuuluvat elinkeinotoimesta vastaavat 
virkamiehet, toiminnanjohtaja sekä hankeneuvoja. Yritystuki-
jaostossa käydään läpi alueen elinkeinotoiminnan tilannetta 
ja kehittämistarpeita sekä laaditaan lausunnot hallituksen 

käsittelyyn menevistä yritystukihakemuksista.  
Kuudestaan ry:lle on palkattu vakituiseen työsuhtee-

seen toiminnanjohtajaksi Paula Erkkilä ja kehittämissuun-
nittelijaksi Jaana Sippola, määräaikaiseen työsuhteeseen 
tiedottajaksi ja hankeneuvojaksi Hanna Ahonpää ja talous-
suunnittelijaksi Päivi Rintala. Taloushallinnon ja kirjanpidon 
palvelut on toteutettu ostopalveluna HT- Rajapinta Oy:ltä. 
Työntekijöiden tarkemmat työnkuvaukset on määritelty 
johtamisjärjestelmässä. (Liite)

Strategiaa toteutetaan Kuudestaan ry:n johtamis-
järjestelmän avulla. Järjestelmä koostuu asiakirjoista, jossa 
kuvataan päätöksentekoprosessi ja työntekijöiden toimenku-
vaukset. (Liite)

Hallinnon tärkeimmät tavoitteet

• Varmistaa, että toiminta ja kehittämishankkeet 
tukevat strategian tavoitteiden saavuttamista

• Luoda ja ylläpitää yhteisesti sovitut linjaukset,  
toimintamallit ja toimenpiteet

• Huolehtia, että kustannukset ovat hallittuja ja 
ne kohdennetaan oikein, oikeudenmukaisesti ja 
läpinäkyvästi

• Varmistaa, että riskit ovat hallinnassa ja ne on 
otettu huomioon kaikilla osa-alueilla

HALLINNOINTI JA SEURANTA
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LEADER-rahoitus 

Pääosa strategian rahoituksesta tulee koostumaan Leader- rahoituksesta. Alueen kunnat maksavat ohjelman kuntara-
haosuuden vuosittain kertasuorituksena Kuudestaan ry:lle, josta se jaetaan hankkeiden toteuttajille rahoituspäätöksen 
mukaisesti. Strategialla haetaan Kuudestaan ry:n toiminta-alueen kehittämistoimenpiteisiin ja toimintarahaan 5,2 mil-
joonaa euroa julkista rahoitusta vuosille 2014–2020. EU:n ja valtion osuudeksi on ohjeistuksen mukaan laskettu 80 % 
ja kuntien osuus 20 % julkisesta rahoituksesta. Koko rahoituksen osuudesta yksityisen rahoituksen osuus on 35 %, ja 
se koostuu rahallisesta osuudesta ja luontaissuorituksista. Yksityisen rahan määräksi on arvioitu 2,8 miljoo-naa euroa. 
Taulukoissa löytyy eriteltyinä koko rahoituskehys, hanke- ja yritystukiin esi-tetty rahoitus sekä toimintaraha jaoteltuna 
toimintaan ja aktivointiin ja toiminnan edistämiseen.

KUSTANNUKSET JA RAHOITUSLÄHTEET

EU (42 %)

2 184 000

Valtio (38 %)

1 976 000

Kunta (20 %)

1 040 000

Yksityinen rahoitus

2 800 000

Ohjelmakauden
kokonaisrahoitus

8 000 000

Julkinen yht.

5 200 000

Koko rahoituskehys vuosille 2014-2020

EU (42 %)

1 747 200

Valtio (38 %)

1 580 800

Kunta (20 %)

832 000

Yksityinen rahoitus

2 800 000

Kokonaisrahoitus
yhteensä

6 960 000

Julkinen yht.

4 160 000

(Ei sisällä toimintarahaa)

Haettava rahoitus yritys- ja kehittamishankkeisiin..

EU (42 %)

87 360
349 440

436 800

Valtio (38 %)

79 040
316 160

395 200

Kunta (20 %)

41 600
166 400

208 000

Haettava toimintaraha

Toiminnan kustannukset (20 %)
Aktivointi ja toiminnan edistäminen (80 %)

Toimintaraha yhteensä

Julkinen yht.

208 000
832 000

1 040 000

Haettava toimintaraha

Muut rahoituslähteet
Strategian toimenpiteitä tullaan toteuttamaan Leader-rahoituksen lisäksi muita rahoituskanavia hyödyntäen. Kuudestaan ry on 
käynnistänyt nuorten pienten ideoiden rahoittamisen omalla yksityisellä rahoituksella. Tarkoituksena on rahoittaa nuorille tarpeel-
lisia pieniä (100-500 euroa) investointeja ja tapahtumia vuosittain noin kahdella tuhannella eurolla. CIMO:n nuorisovaihtoon 
tarkoitettujen varojen käyttöön ohjataan nuorten ryhmiä. Kuntia ohjataan käyttämään ystävyyskuntatoimintaan tarkoitettuja 
rahoituksia.  Muille toimijoille ohjautuvia rahoituksia ei ole arvioitu strategian rahoitusmääriin.  Rakennerahastovarat ovat ro-
mahtaneet Etelä-Pohjanmaalla, mutta myös rakennerahastojen varoja pyrimme hyödyntämään Euroopan komission suositusten 
mukaisesti. Syrjäytymisen ehkäisy on toimenpide, johon Leader-ryhmä mahdollisesti osallistuu yhteistyössä alueen muiden toimi-
joiden (esim. kunnat ja kehittämisyhtiöt) kanssa ja EAKR- varoja on mahdollista hakea PK-yritystoiminnan edistämiseen. Tulemme 
esittämään Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle edellisen ohjelmakauden tapaan kylien aktivoinnin tukemista Maaseuturahaston 
varoista.  

Muut rahoituskanavat vuosille 2014-2020:
Yksityinen raha nuorten hankkeisiin 15 000 euroa
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Haettava toimintaraha

STRATEGIAN LIITEET:
Kuntarahapäätökset: Alavus, Kuortane, Soini ja Ähtäri
Kuudestaan ry:n säännöt
Kuudestaan ry:n johtamisjärjestelmä
Kuudestaan ry:n laatukäsikirja
Yhteensovitusluonnos: Etelä-Pohjanmaan LEADER-ryhmät ja ELY-keskus
Etelä-Pohjanmaan LEADER-ryhmien yhteistyösopimus
Kuudestaan ry:n ja Aisapari ry:n yhteistyösopimus
Paree kylä - Etelä-Pohjanmaan paikallisyhteisöjen kehittämisstrategia 2014-2020
Kuudestaan ry:n asiakastyytyväisyys- ja vaikuttavuusarvioinnit

Kuudestaan ry   21



ALAVUS     KUORTANE     SOINI     ÄHTÄRI. . .
Kuudestaan ry

Taitotie 1, 63300 Alavus

Toiminnanjohtaja
Paula Erkkilä

puh. 040 507 6104
paula.erkkila@kuudestaan.net

www.kuudestaan.net


