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Sivu 1 

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 

seitsemän vuoden toimikausiksi 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 2017 

Strategian tavoitteiden toteumatilanne 

Kuudestaan ry:n Leader-strategialla Elävä maaseutu– hyvinvoivat ihmiset on kaksi pääteemaa: kehittyvät 

elinkeinot ja yrittäjyys sekä asuminen, ihmiset ja ympäristö. Kehittyvät elinkeinot ja yrittäjyys -teeman 

kehittämistoimiin on suunniteltu sidottavan 40 prosenttia ja asuminen ihmiset ja ympäristö -teemaan 60 

prosenttia kehyksestä. Vuoden 2017 loppuun mennessä kehittyvät elinkeinot ja yrittäjyys -teemaan on sidottu 
julkista rahaa noin 28 prosenttia ja asuminen, ihmiset ja ympäristö -teemaan 72 prosenttia. Tarkasteltaessa koko 

kehystä, mukaan lukien yksityinen raha, on kehittyvät elinkeinot ja yrittäjyys -teemaan sidottu koko kehyksestä 

noin 53 prosenttia ja asuminen, ihmiset ja ympäristö -teemaan noin 47 prosenttia. Hallitus on tehnyt muutoksia 

rahoituslinjauksiin, joiden avulla strategian toteutumista pyritään ohjaamaan yritystoiminnan tukemiseen. 

Kuudestaan ry:n rahoituskehys on ollut tarpeisiin nähden liian pieni, joten olemme ohjanneet 

yritystukiasiakkaita ELY-keskuksen maaseuturahastosta rahoitettavaksi ja osin tästä syystä emme ole 

saavuttaneet tavoitteitamme.   

1.2. Toiminta Leader-rahoituksella 

Toimintavuonna 2017 työ on painottunut yritysten aktivointiin, alueen vahvuudet huomioivien 

kehittämishankkeiden ja pienten investointien tukemiseen, hanke- ja maksatusneuvontaan sekä hakemusten 

valmisteluun päätöskäsittelyä varten. Hyrrä-hakujärjestelmän käyttöön liittyvä neuvonta on edelleen vaatinut 

resursseja, etenkin maksatus- ja raportointineuvonnan osalta. Asiakaslähtöistä hankeneuvontaa on tehty 

kaikissa alueen neljässä kunnassa. Tilaisuuksissa on jaettu tietoa ajankohtaisista asioista ja 

rahoitusmahdollisuuksista sekä opastettu toimijoita hankehakemusten valmistelussa. 
 

Viestinnässä tiedotteemme on nyt entistä kattavampi ja kertovampi, esimerkiksi käynnissä olevia hankkeita 

esitellään jokaisessa tiedotteessa. Kotisivuja www.kuudestaan.net päivitettiin ajantasaisiksi, jotta toimijat 

löytävät tarvitsemansa tiedot entistä helpommin. Yhtenä viestintävälineenä on käytetty Facebookia, jonne eri 

tapahtumista ja ajankohtaisista asioista viestitetään tyypillisesti useita kertoja viikossa. Kuudestaan ry:n  

Löytöretkiä lähelle -blogi ( https://loytoretketblog.com/ ) on myös saanut mukavasti seuraajia ja juttuja blogiin 

pyritään päivittämään tasaisin väliajoin. Sidosryhmille on lähetetty 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 edelleen paikallis- ja 

maakuntalehtiä kiinnostava aihe. Kentälle jalkauduimme monin eri tavoin, pääasiassa osallistumalla muiden 
järjestämiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin, joissa jaettiin tietoa monipuolisesti Leader-toiminnasta ja -

rahoituksesta.  

 

Hanke- ja yritystukihakemukset ja kehittämisstrategian painopisteet 

Kehittyvät elinkeinot ja yrittäjyys -teeman tavoitteena on alueen toimijoiden aktivointi yrittäjyyteen ja 

yrittäjyyden kehittäminen sekä uusien työpaikkojen luominen. Kehittyvät elinkeinot ja yrittäjyys –teeman 

mukaisia yritystukihakemuksia tuli vireille 15. Kuudestaan ry:n hallitus teki 12:sta hakemukseen myönteisen 

rahoitusesityksen, kahdelle hakemukselle hallitus teki kielteisen esityksen ja yhden hakemuksen yrittäjä perui. 
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Sivu 2 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus teki Kuudestaan ry:n puoltamiin hakemuksiin yhdeksän myönteistä 

yritystukipäätöstä. Yritysten hakemukset koskivat pääasiassa kone- ja laiteinvestointeja, mutta joukossa oli 

myös yksi myönteisen päätöksen saanut perustamistuki, joka tähtää yrityksen kansainvälistymiseen ja kasvuun.  

 Päätöksen saaneet yritystukihankkeet: 

Hankenro Yritys Kustannusarvio tuki%  tuki 

28039 Masa-Metalli Oy, Tuotantotilan ilmastoinnin parantaminen ja 

hitsausinvestointi 

29 940 20 5 988 

32489 MPA-Asunmaa, Koneen hankinta ja pihan asfaltointi 16650 20 3330 

34729 Automaalaus J. Kataja-aho, työkoneiden ja työkalujen hankinta 26268 20 5254 

40845 Konsepa Oy, koneinvestointi 96869 20 19374 

41504 Kuortaneen Energiaosuuskunta, kaukolämmön automaattisen  

mittariluennan hankinta 

65369 20 13074 

45180 Acalor Oy, Tuotantokoneiden uudistaminen 31410 20 6282 

49759 Konsepa Oy, Höyläkoneen hankinta 25030 20 5006 

49025 FIXULUX OY,FIXULUX kannattavasti kasvuun perustamistuki 30951 100 30951 

50225 Jukka-Pekka Mertala, Tarkkuuspyörösahan hankinta, asennus 

ja koulutus 

42000 20 8400 

9 kpl Yhteensä 364487 
 

97658 

 

 

Konsepa Oy on Alavudella sijaitseva yritys, joka 

valmistaa ovi- ja ikkunatehtaille ovien ja ikkunoiden 

listoja, ikkunoiden ristikoita sekä ulko-, parveke-, ja 

väliovien kynnyksiä ja karmeja. Lisäksi Konsepa Oy 

tekee ulko-ovien kasausta, liimausta ja CNC-

koneistusta alihankintana. Yritys haki kahteen eri 

kone- ja laitehankintaan Leader-rahoitusta. 

Koneinvestointien avulla yritys on parantanut 
kilpailukykyään ja laajentanut toimintaansa uusiin 

tuotteisiin. Investointi on vahvistanut yrityksen 

liiketoimintaa. Toimitukset perustuvat pitkiin 

sopimuksiin ja asiakkaat tuntevat yrityksen hyvin. 

Asiakkailta on tullut tarve myös uusille tuotteille.  

 

 
  

 

  

FIXULUX OY tarjoaa asiantuntija- ja mittauspalveluita 

energiatehokkaan valaistuksen suunnitteluun 

suunnittelutoimistoille, kunnille, energiayhtiöille, 
urakointiyhtiöille ja suuria kiinteistömassoja 

hallinnoiville yrityksille. Lisäksi FIXULUX OY tarjoaa 

suunnittelun menetelmäkehitystä. Yritys kehittää 

myös liikuntapaikkojen käyttöasteen mittaamiseen 

laitteistoa ja palvelukonseptia. Valaistuksen ja 

älykkään ohjauksen suunnittelu on osaamisalue, jolla 

tarjontaa Suomessa on vähän ja Pohjanmaan alueella 

ei juuri ollenkaan. Suunnittelun menetelmäkehitystä 

ja adaptiivisen valaistuksen mittauspalveluita 

tarjoavia yrityksiä ei puolestaan ole Suomessa 
lainkaan.  
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Energiatehokkuudelle asetetaan entistä kovempia vaatimuksia. Katu-, tie- ja ulkovalaistuksen alueella tapahtuu 

merkittävää kehitystä ja se avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. EU:n ECO-direktiivi on kieltänyt yleisesti 

ulkovalaistuksessa käytetyt elohopealamput ja toisaalta LED-teknologia on saavuttanut kaupallisen tason. 

Kunnat, kiinteistöyhtiöt ja teollisuus vaihtavat valaistusta LED-valaisimiin voimakkaasti seuraavan neljän  

vuoden aikana. LED-valaistus tarjoaa merkittävän energiansäästöpotentiaalin. Uuden teknologian 

tarkoituksenmukainen käyttöönotto vaatii erikoisosaamista, jota FIXULUX OY tarjoaa. Uudet menetelmät ja 

työkalut valaistuksen suunnitteluun parantavat tuottavuutta ja suunnittelun luotettavuutta. Perustamistuella 

FIXULUX OY kehittää yrityksen johtamisjärjestelmää, markkinointia ja testaa uuden innovatiivisen 
palvelutuotteen. Kehitysohjelma käynnistää kasvun toisen vaiheen. Suunnitellut toimenpiteet kehittävät 

yrityksen brändiä ja sen palvelutuotteiden tunnettavuutta. 

 

Asuminen, ihmiset ja ympäristö -teeman tavoitteena on asukkaiden ja ympäristön hyvinvoinnin parantaminen 

sekä alueen vahvuuksien esille tuominen ja kehittäminen. Yhdistykset ja muut yleishyödylliset toimijat ovat 

kehittäneet toimintaansa, kokeilleet uusia ratkaisuja ja tehneet erilaisia selvityksiä yleishyödyllisten 

kehittämishankkeiden avulla. Asuminen, ihmiset ja ympäristö -teemaan liittyen Kuudestaan ry on rahoittanut 

ruohonjuuritasolta lähtevää paikallista kehittämistä ja investointeja. Kokoluokaltaan suuremmat 

investointihankkeet ohjataan ELY-keskuksen Maaseuturahastosta rahoitettavaksi. Virallisia 

kehittämishankepäätöksiä Kuudestaan ry sai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta yhdeksän, yhden 
yleishyödyllisen kehittämishankkeen hakija perui henkilövaihdoksiin vedoten. Virallisia investointitukipäätöksiä 

saatiin kahdeksan, joista yksi investointitukipäätös oli teemahanke, joka sisälsi yhteensä 16 alahanketta.  

Päätöksen saaneet yleishyödylliset kehittämishankkeet: 

Hankenro Hakija ja hanke Kustannukset tuki% tuki 

25844 

Alavuden Kehitys Oy, Rantojen virkistyskäytön lisääminen 

osana Alavuden kaupunkikeskustan kehittämistä 100000 80 80000 

30997 

SEDU, Tuomarniemen puulajipuiston kehittämisen 

suunnitteluhanke 15000 90 13500 

33178 

Kuortaneen kunta, Kaatialan louhos tuotteistuksen 

selvityshanke 14102 90 12692 

34041 Soinin kunta, Soinin ExtremePark -hanke 98375 80 78700 

36090 Kuortaneen kunta, Kulttuurin kehitysaskel Kuortaneella 76414 80 61131 

36920 

Ähtärin Voilammen vesienhoitoyhdistys, Ähtärin 

Voilammen vesienhoidon esiselvityshanke 9783 90 8805 

34104 Kuudestaan ry, Youth Power -hanke 150000 100 150000 

29946 

Helsingin Yliopisto, Kotiseudun historia narratiiveina, 

Töysäläinen kotiseutu ajallisessa kehyksessä 57500 80 46000 

41656 Ähtärin Zoo Resort Oy, Hyvinvointia talviliikunnasta 70000 80 56000 

9 kpl Yhteensä 591174,5  506828,1 

 

Kuortaneen kunnalle myönnettiin Kaatialan louhoksen tuotteistuksen esiselvitykseen Leader-rahaa. Kaatialan 

Louhos tunnetaan alueella historiastaan 

avolouhoksena ja nykypäivänä laitesukeltajien 

ja mineraaliharrastajien suosittuna kohteena. 

Tiedossa on, että harrastajaryhmissä Kaatiala 
noteerataan jopa kansainvälisesti merkittävänä 

kohteena. Näistä lähtökohdista tuli tarve 

selvittää niitä kehittämismahdollisuuksia, jotka 

edistäisivät alueen käyttöä, lisäisivät 

kävijämääriä ja näin parantaisivat seudun 

palvelutuotannon elinkelpoisuutta. Tämä 

edellyttää kuitenkin erityistä perehtymistä eri 

osapuolten näkemyksiin alueen kehittämiseksi.  
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Kehittämishankkeella kerätään aineistoa ja ideoita Kaatialan aseman vahvistamiseksi eri harrastajapiirien 

keskuudessa ja arvioidaan alueen kehittämismahdollisuudet tulevaisuudessa. Hankkeella myös lisätään paikan 

tunnettuutta sekä parannetaan Kaatialan ja lähiseudun palvelutarjontaa tiivistämällä toimijoiden yhteistyötä ja 

tuotteistamalla selkeä palvelukonsepti. Hankkeessa luodaan yhteinen näkemys ja sitoutuminen alueen 

kehittämiseksi maanomistajien, harrastajaryhmien ja palvelutoimijoiden välillä. Hankkeen aikana 

asiantuntijaryhmä kokoontuu arvioimaan hankkeen etenemistä, lisäksi haastattelu- ja kyselyaineistoa 

jalostetaan työpajassa. Hankkeessa laaditaan myös jatkosuunnitelmat, joista neuvotellaan avaintahojen kanssa. 

Hankkeen tulokset esitellään loppuseminaarissa ja raportoidaan hankkeen päättyessä. Hankkeella luodaan 

valmius parantaa maaseudun palveluiden elinvoimaisuutta, tiivistetään toimijoiden yhteistyötä ja 

mahdollistetaan maaseutualueen parempaa tunnettuutta alueen asukkaiden ja tiettyjen harrastajapiirien 
keskuudessa.  

 

Kuudestaan ry:n omasta rahoituskehyksestä haettu Youth Power -hanke on maaseudun nuorille suunnattu 

aktiivisuuteen, vaikuttamiseen, oman kotiseudun kehittämiseen ja kansainvälistymiseen kannustava hanke, 

jonka Kuudestaan ry toteuttaa yhteistyössä virolaisen Leader Paik Pandivere:n kanssa. Hanke aktivoi nuoria 

olemaan mukana päätöksenteossa sekä itseään koskevien asioiden valmistelussa ja käsittelyssä sekä 

osallistumaan oman kotiseutunsa kehittämiseen.  

 

Hankkeessa tuetaan nuorten kansainvälistymistä sekä kansainvälistä verkostoitumista. Hanketta toteutetaan 

yhteistyössä Virolaisen Leader PAIK Pandivere:n kanssa vaihtamalla osaamista ja tekemällä yhteistyötä nuorten 
aktivointiin liittyen sekä ottamalla oppia molempien maiden nuorten vaikuttamiskanavista. Virolaiset voivat 

tutustua Nuorisovaltuustojen toimintaan ja ottaa siitä mahdollisesti vaikutteita omaan toimintaansa ja 

suomalaiset nuoret pääsevät tutustumaan virolaisten nuorten vaikuttamismahdollisuuksiin.  

 

Hankkeen avulla nuoria kannustetaan myös 

yrittäjyyteen lisäämällä tietoa esim. 4H-yrittäjyydestä. 

Myös kansainvälisillä leireillä yrittäjyys on yksi 

keskeinen teema. Vuoden 2017 aikana toteutettiin 

kansainvälinen leiri Ähtärissä yhdessä Leader PAIK 

Pandivere:n kanssa, järjestettiin kansainvälinen 
Allianssi-leiri Kuortaneella sekä tuotettiin lukuisia 

paikallisia tapahtumia ja vapaa-ajan mahdollisuuksia 

yksin ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.  

Tapahtumiin on osallistunut satoja nuoria.  

 

 

Tukipäätöksen saaneet yleishyödylliset investointihankkeet:  

Hankenro Hakija ja hanke Kustannukst tuki% tuki 

18429 Alavuden ilmailukerho ry, Moottorin hankinta 74983 60 44990 

21524 Alavuden ilmailukerho ry, Oppilaslaskuvarjojen hankinta  29949 60 17969 

21826 

Ähtärin eteläinen osakaskunta, Myllypuron ja Haapajoen 

kunnostus 14800 75 11100 

26615 Kukonkylän kyläyhdistys ry, Tillikkaranta 20000 75 15000 

33442 

Kontiaisten Kyläyhdistys ry, Uuden kahviotilan 

kalustaminen 20000 75 15000 

33450 Ähtärin Seudun Ampujat ry, Ilma-aseradan kehittäminen 12635 75 9476 

34030 

Soinin Yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys ry, 

Pienpelikenttähanke 46128 60 27677 

19371 Harraste-teemahanke, koordinointi 18357 100 18357 
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19371 Harraste -teemahanke, alahankkeet 73768 75 55326 

8 kpl Yhteensä 310619  214895 

 

Aktiivisuutta kyliin-teemahanke käynnistettiin vuoden 2017 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. Hallitus teki päätöksen rahoittaa yhteensä 20 harrastustoimintaa tukevaa investointia. 

Investoinnit tullaan toteuttamaan vuoden 2018 aikana.  

 

Alavuden ilmailukerho ry on perustettu vuonna 1963 

ja jäseniä sillä on 149. Toimipaikkana on Alavuden 

lentokenttä. Yhdistyksen toiminta on painottunut 

laskuvarjoharjoitteluun. Kiinnostusta ilmailukerhon 

toimintaa kohtaan on kansainvälisestikin ja seura 

järjestääkin kansainvälisiä harjoitusleirejä, joihin tulee 

osallistujia ympäri Eurooppaa muun muassa Ruotsista, 

Kroatiasta, Iso-Britanniasta, Ukrainasta ja Italiasta. 

Alavuden ilmailukerho ry:lle on myönnetty Leader-
rahaa kahteen eri investointihankkeeseen. 

Investointituella yhdistys uusi käytössään olevaan 

lentokoneeseen taloudellisemman, tehokkaamman ja 

ympäristöystävällisemmän moottorin. Toisella 

investointituella yhdistys hankki oppilaslaskuvarjoja 

harjoitusleiriläisten käyttöön. Hankerahoituksen 

avulla investoinnit voitiin toteuttaa täysimääräisenä 

sekä turvata harrastustoiminnan säilyminen ja 

kehittyminen alueella.  

       

 

 

1.3. Toiminta muulla rahoituksella  

Toiminta maaseuturahaston rahoituksella  

Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmät ovat jo yli kymmenen vuotta tehneet yhteistyössä kylien kehittämistä ja lähes 

koko olemassaolonsa ajan yhteisviestintää. Vetovastuuta kylien kehittämisessä ja viestinnässä vaihdetaan 

hankkeittain ja loppuvuodesta 2017  vetovastuussa molemmissa hankkeissa toimii Kuudestaan ry. Kuudestaan 

ry toimii Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien yhteisen kylien kehittämisen KYLILLE II -jatkohankkeen (hankenro 
48470)   hakijana. Yleisen tason tavoitteena hankkeella on lisätä maaseudun asukkaiden osallisuutta, hyvinvointia 

ja terveyttä sekä parantaa palveluiden laatua ja vaikuttavuutta. Lisäksi hankkeen tavoitteena on vähentää 

alueellisia eroja ydinmaaseudun ja keskustataajamien välillä. Hanke lisää merkittävästi kylien, yhdistysten ja 

kuntien välistä yhteistyötä. Hankkeella toteutetaan kylien toimijoiden tahto- ja osaamiskartoituksia sekä 

selvitetään, millaista osaamista yhdistykset voivat jakaa toisilleen. Hankkeen tuloksena alueen asukkaat, yhteisöt 

ja kunnat tietävät kunkin kylän osaamisen vahvuudet ja pystyvät hyödyntämään osaamista laajemminkin. 

Hankkeella edistetään sähköisten palveluiden kehitystä ja käyttöönottoa digitaalisuuden avulla ja järjestetään 

kylillä matalan kynnyksen tapaamisia erilaisilla teemoilla. Hankkeessa toteutetaan kylien turvallisuus- ja 

varautumissuunnitelmia sekä lisätään kylien luontokohteiden, kulttuuritapahtumien ja kotiseudun tunnettuutta. 

Paikalliset Leader-ryhmät toteuttavat hankkeen toimenpiteitä koko Etelä-Pohjanmaan alueella. 
 

Kuudestaan ry toimi Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien yhteisen ViestitELLEn –hankkeen (hankenro 57665) 

hakijana. ViestitELLEn-yhteisviestintähankkeen avulla kehitetään yrittäjyyteen, kansainvälisyyteen, uuden 

maakunnan mahdollisuuksiin ja maaseutuohjelman tuloksiin liittyvää sisäistä ja ulkoista viestintää. Digitaalisuus 

ja hyvistä käytännöistä viestiminen ovat keskeisessä roolissa jokaisen teeman kohdalla. Hankkeen aikana 
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jatketaan Elle viestii –hankkeen (2015−2017) aikana saavutettuja hyviä toimintamalleja ja kehitetään sen aikana 

heränneiden tarpeiden pohjalta uusia. Viestinnän kanavina hyödynnetään jo olemassa olevia uhoo.fi-sivuja ja 

siihen liittyviä sosiaalisen median palveluja, yhteisiä virtuaalisia työskentelytiloja, maakunnan ja valtakunnan 

medioita sekä maaseutuviestijöiden verkostoa. Tapahtumia käytetään viestinnän välineenä muun  

muassa kansainvälisen seminaarin ja pop-up -tilaisuuksien muodossa. Hankkeen toimenpiteitä toteutetaan 

yhteistyössä Leader-ryhmien ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa vanhat ja uudet yhteistyökumppanit 

tervetulleeksi toivottaen.  

 Toiminta muulla rahoituksella 

Kuudestaan ry:n toimintaa on päätetty viedä käytännön tasolla lähemmäksi nuoria osallistamalla heitä 
kehittämistyöhön ja päätöksentekoon. Kuudestaan ry:n sisälle ollaan perustamassa hallituksen nuorisojaostoa. 

Nuorisojaoston toimintasuunnitelma laaditaan yhdessä nuorten kanssa. Nuorisojaosto on mukana nuorille 

suunnattavan toiminnan, esimerkiksi tapahtumien ja kansainvälisten leirien kehittämisessä. Nuorisojaosto tulee 

myös tekemään päätökset Nuorten raha -hakemuksiin. Kuudestaan ry jakaa omista varoistaan Nuoriso-rahaa 

nuorten itsensä suunnittelemiin toimenpiteisiin ja investointeihin. Päätöksissä korostetaan nuorten omaa 

aktiivista roolia. Toimenpide voi olla esimerkiksi tapahtuman järjestäminen, yhteisten harrastusvälineiden 

hankinta tai muuta nuorisoporukan yhteistä ja järkevää tekemistä. Nuoriso-rahan tavoitteena on käynnistää 

nuorille uutta toimintaa ja saada nuoret mukaan kehittämistyöhön sekä kiinnostumaan alueen viihtyvyyttä 

lisäävistä toimenpiteistä. Nuoriso-rahaa on haettu pääasiassa harrastusvälineiden hankintaan ja haettavat 
määrät ovat olleet 100-500 euroa. Vuoden 2017 aikana rahaa jaettiin kahdelle eri harrastusporukalle.   

1.4 Päättyneiden hankkeiden vaikutukset  

Yritystukiesimerkkinä toimii Kuljetus-Savolainen Oy:n investointituki (hankenro 18366). Kuljetus-Savolainen Oy 

on ähtäriläinen monialayritys, jonka toimialaan kuuluvat kappaletavaran kuljetukset, jätehuoltopalvelut, 

koneurakointi ja yhteysalusliikenne. Haettu yritystuki koskee jätehuoltopalvelun toimialaa; sen avulla yritys 
suunnittelee ja rakentaa jätepaalaimen, joka tehostaa merkittävästi jätehuoltoliiketoimintaa ja avaa myös uuden 

toimialan paalaimen valmistajana. Palveluna jätteenpaalausta myydään isoille jätehuoltoyhtiöille Suomessa ja 

ulkomailla. Tulevaisuudessa on tavoitteena laajentaa liiketoimintaa koskemaan jätepaalainten rakentamista, 

jonka markkinat ovat Euroopan laajuiset. Hakemus on innovatiivinen ja uudenlainen kone voi toimia suurella 

kapasiteetilla. Toimenpide monipuolistaa ja lisää sekä kansainvälistää yrityksen toimintaa. Yritystukiesimerkki 

kuvastaa sitä, kuinka pienehköllä Leader-yritystuella voi olla yritykselle ja myös toimialalle huomattavat 

vaikutukset.   

 

Kuudestaan omat määrälliset 

tavoitteet ja mittarit 

Vireille 

tulleet 

Hallituksen  

puoltama 

ELY-keskus päätös 

31.12.2017 

Tavoite 

31.12.2020 

1.a. Yritystukihakemukset  40 27 23 100 

b. Uudet yritykset 6 6 5 40 

c. Syntyneet työpaikat 43,5 25  25 40 

d. Säilytetyt työpaikat 83,5 80 80 70 

e. Yritysten kansainvälistymistoimet 7 0  0  5 

f. Elinkeinolliset yhteistyöhankkeet 5 5 4 5 

 

Kuudestaan ry on rahoittanut useita kehittämishankkeita, joiden tavoitteena on aktivoida viihtyvyyttä lisääviä 

investointeja. Esimerkiksi Alavuden kaupungin toteuttaman Rantojen virkistyskäytön lisääminen osana 

Alavuden kaupunkikeskustan kehittämistä -hankkeessa (hankenro 25844) on päätetty investoida viihtyvyyttä 

lisääviin ratkaisuihin, esimerkiksi huvimajoihin, rantalaitureihin ja onkilaitureihin sekä vesillä liikkumiseen 

soveltuviin harrastusvälineisiin, jotka ovat kaikkien käytössä. Lisäksi toteutetaan Rantapuiston ranta-alueen 
puhdistus ja ruoppaus sisältäen aiemmin uimarantana käytetyn rannan pohjamassojen vaihdon. Investoinnit on 

tehty Alavudenjärven ja Vähäjärven ranta-alueilla. Toteutus on tapahtunut Alavuden kaupungin toimesta. 

Toteutetut investoinnit ja toimenpiteet on suunniteltu yhteistyössä alueen asukkaiden, matkailijoiden, yrittäjien 
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sekä eri järjestöjen kanssa. Myös alueen nuorisoa on ollut ideoinnissa mukana. Hyvällä yhteisellä suunnittelulla 

ja Alavuden kaupungin päättäjien myönteisellä suhtautumisella on saatu suunniteltua hyvä 

toimenpidekokonaisuus. Hanke on vaikuttanut useiden investointien toteutumiseen ja lisännyt asukkaiden 

viihtyvyyttä. 

 

Kuudestaan omat määrälliset 

tavoitteet ja mittarit  

Vireille 

tulleet 

Hallituksen 

esitys 

ELY-keskus päätös 

31.12.2017 

Tavoite 

31.12.2020 

2.a. Laaditut ympäristön 

kehittämissuunnitelmat  

19 19 9 10 kpl 

b. Rakennetun ympäristön 

investoinnit sis. teemahanke 

70 70 32 100 kpl 

c. Luonnonympäristön investoinnit  4 4 4 10 kpl 

d. Muihin rahoituslähteisiin ohjatut 

toimenpiteet  

6 - - 30 kpl 

e. ELY-keskuksen rahoitukseen 

ohjatut investointihankkeet 

8 - 8 10 kpl 

 

Kuudestaan omat määrälliset 

tavoitteet ja mittarit 

Vireille 

tulleet 

Hallituksen 

esitys 

ELY-keskus päätös 

31.12.2017 

Tavoite 

31.12.2020 

3.a. Kylien uudet palvelut, 

tapahtumat ja harrastusaktiviteetit  

25 25 25 50 kpl 

b. Kuntakohtaiset kylien 

kehittämissuunnitelmat  

2 2 2 4 kpl 

c. Kansainväliset 

yhteistyötoimenpiteet 

4 4 3 6 kpl 

d. Osaamista lisäävät toimenpiteet 18 18 16 50 kpl 

e. Nuorten toimenpiteet muulla 

kuin Leader-rahalla 

10 10 - 10 kpl 

1.5 Toimintaympäristön muutos ja vaikutukset strategian toteuttamiseen 

Toimintaympäristössämme ei ole päättyneellä vuodella merkittäviä muutoksia. Maakuntauudistus puhuttaa nyt 

kaikkialla ja Etelä-Pohjanmaalla Leader-ryhmät on kutsuttu mukaan maakuntauudistusta valmisteleviin 

työryhmiin. Työryhmissä olemme tarjonneet Leader-ryhmien osaamista valmistelutyöhön ja vieneet 
paikallistoimijoiden viestiä uudistusta valmisteleville tahoille. Maakuntauudistuksen vaikutukset Leader-ryhmien 

toimintaan eivät ole vielä tiedossa, mutta olemme olleet avoimia keskusteluille eri tahojen kanssa. Etelä-

Pohjanmaan Leader-ryhmät ovat perustaneet oman sisäisen Maakuntauudistus-työryhmän, jonka tavoitteena 

on miettiä Leader-ryhmien roolia tulevassa maakunnassa ja valmistella esityksiä ja toimenpiteitä, joiden avulla 

rooli tulevassa maakunnassa kirkastuisi.  

 

Kuudestaan ry:n alueella yritystoiminnan kehittymistä ei ole tapahtunut odotusten mukaisesti, mutta toisaalta 

kolmannen sektorin toiminta on ollut toiminta-alueellamme erittäin vilkasta. Alueellamme metalli- ja 

puuteollisuus toimii kohtuullisen hyvin ja pandojen saapuminen Ähtäri Zoo -eläinpuistoon on jo vaikuttanut 

etenkin matkailualalla toimivien yritysten investointihalukkuuteen positiivisesti. Alueella on myös valmisteltu 
matkailuun liittyviä yhteistyötoimenpiteitä. Ennustettavissa onkin, että 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 nuorille suunnattu Youth Power –hanke on 
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pystynyt vastaamaan erinomaisesti. Hankkeella on toteutettu yhdessä nuorten kanssa erilaisia tapahtumia, 

kansainvälisiä leirejä ja innostettu nuoria osallistumaan nuorisovaltuustojen toimintaan. Hankkeelle on 

allekirjoitettu yhteistyösopimus virolaisen PAIK Pandiveren kanssa. Hanke on saanut nuoria hyvin mukaan 

erilaisiin tempauksiin ja tapahtumiin. Hankkeelle on suunniteltu jatkotoimenpiteitä yhdessä eurooppalaisten 

Leader-ryhmien kanssa ja vuoden 2018 aikana käynnistetään kansainvälinen yhteishanke nuoriin, ekologisuuteen 

ja kansainvälistymiseen liittyen.     

2. Leader-ryhmän oma toiminta ja laatu  

Kuudestaan ry:n toiminta 

Laatua kehittämällä varmistamme, 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 Kuudestaan ry:llä jatkuva prosessi. Kuluvan vuoden aikana olemme muokanneet 

Laatukäsikirjaa siten, että se tulevaisuudessa toimii myös Kuudestaan ry:n hallituksen ja uusien työntekijöiden 

perehdytysmateriaalina ja tarpeen vaatiessa kriisimappina. Hyrrä-järjestelmän toimivuuden parantumisen 

myötä olemme voineet lisätä laatukäsikirjaan hankekäsittelyn prosesseja. Laatutyön vertaisauditoinnin  olemme 

sopineet toteuttavamme Joutsenten reitti ry:n kanssa.  

 
Organisaatiossamme osaamisen lisäämistä toteutetaan 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 henkilöstön kesken. Toimistopalaverit parantavat myös palvelujamme ja takaavat tasaisen palvelun 

laadun asiakkaille. Palvelun laatu ja asiakkaiden tavoitettavissa oleminen ovat keskeisessä roolissa kaikessa 

toiminnassamme. Sidosryhmien osaamisen lisäämiseen sisältyvät hankkeiden aloituspalaverit, joita pidämme 

hankepäätöksen saaneille hankkeille ja verkostoitumistapahtumat, joita järjestämme muun muassa 

teemahankkeen alahankkeiden toteuttajille. Palavereissa ja tapahtumissa jaamme avoimesti ja ajantasaisesti 

tietoa ajankohtaisista ja toimenpiteisiin vaikuttavista asioista. 

3. Kuudestaan ry alueensa kehittäjänä 

Maakunnallisissa ja valtakunnallisissa verkostoissa toimimalla olemme päässeet vaikuttamaan maakunnalliseen 

ja valtakunnalliseen kehittämistyöhön. Lisäksi tieto vaihtuu ja opimme uutta. Maakunnalliseen verkostoon 

kuuluvat muun muassa Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmät, ELY-keskus, ProAgria, MTK, Uusyrityskeskus, Etelä-

Pohjanmaan yrittäjät, maakuntakorkeakoulut, yliopistot, ammatti-instituutit, Etelä-Pohjalaiset Kylät ry sekä 
osaamiskeskukset. Leader-ryhmien tärkeys Etelä-Pohjanmaan 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  
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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 sivuiltamme www.kuudestaan.net ja liitteenä. Sääntöihin ei toimintavuonna tehty muutoksia. 

Jäsenistö  

Yhdityksen vuosikokous pidettiin Kuortaneen kunnantalolla ja kokoukseen osallistui 15 henkilöä. Jäseniä 

yhdistyksellä oli 261, joista naisia oli 39, miehiä 52, yhdistyksiä ja yrityksiä 166 ja kuntajäseniä neljä.    

Hallituksen kokoonpano ja toiminta 

Hallituksen kokoonpano vuonna 2017  

varsinainen jäsen varajäsen 

Jyri Saranpää puheenjohtaja Tauno Lampinen 

Erkki Holkko  Maritta Rinta-aho 

Ulla Koivisto Terttu Liesmäki 

Raimo Saari Auli Viitasaari  

Seppo Karjala Eija Kuoppa-aho 

Seija Ojajärvi Heikki Lehisalo 

Timo Hyvösaho Päivi Laitila 

Pirkko Ylätalo Saija Källi 

Ari Hyvölä Altti Syrjänen 

Tapani Tasanen  Elina Paananen 

Heikki Ylinen Ari Hakola 

Risto Kiilunen Asko Yli-Rantala 

 

 

Kuudestaan ry:n hallituksen 

muodostaa 12 varsinaista jäsentä ja 

henkilökohtaiset varajäsenet.  

Jäsenten valinnassa noudatetaan 

Maa- ja metsätalousministeriön 

määrittelemää kolmikantaa, 1/3 
jäsenistä edustaa maaseudun 

asukkaita, 1/3 yhteisöjä ja 1/3 

paikallista julkista hallintoa. Hallitus 

kokoontui vuonna 2017 kymmenen 

kertaa eri puolilla toiminta-aluetta. 

Kokouksien lisäksi hallituksen 

jäsenet osallistuvat paikallisiin ja 

kunnallisiin tapahtumiin, joissa 

tavataan maaseudun asukkaita sekä 

esimerkiksi kunnanhallituksen ja -
valtuustojen kokouksiin, joissa 

keskustellaan Leader-toiminnasta. 

Hallituksen jäsenet osallistuvat mahdollisuuksien mukaan alueella ja valtakunnassa tarjottaviin koulutuksiin ja 

tilaisuuksiin.  Hallituksen jäsenet toimivat aktiivisesti yrittäjäjärjestöissä, kyläyhdistyksissä ja kunnallis-

politiikassa. Hallituksen jäseniä toimii myös maakunnallisissa ja valtakunnallisissa järjestöissä, joista saamme 



 

 
 

w w w . k u u d e s t a a n . n e t     

 

Sivu 10 

ajantasaisesti tietoa laajemman tason toiminnasta. Hallituksen jäseniä on muun muassa yrittäjäjärjestöissä, 

maaseutumatkailujärjestöissä, kalatalousjärjestössä, MTK:ssa ja pankkien johtokunnissa.    

Henkilöstö 

Yhdistyksen työntekijöinä ovat toimineet toiminnanjohtaja Paula Erkkilä, kehittämissuunnittelijat Päivi Rintala ja 

Jaana Sippola sekä hankekoordinaattori Jenni Savolainen. Työtehtäviä hoidetaan joustavasti ja asiakaslähtöisesti. 

Kullekin työntekijälle on määritelty oma päävastuualue, mutta asiakasneuvontaa ja työtehtäviä hoidetaan 

tilanteen mukaan joustavasti huomioiden osaaminen ja Kuudestaan ry:n toiminnan arvot.   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 tarjolla olevien koulutusten puitteissa. Leader-ryhmän 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 myöntämiä toiminta-avustuksia käytämme kuluihin, joita 

hankerahoituksella ei voida kattaa sekä Nuorisorahan kustannuksiin, jotka eivät ole hankerahoituksessa 

hyväksyttäviä. 

 

Yhteystiedot 

 

Toiminnanjohtaja 

Paula Erkkilä 

Puh. 040-507 6104 

 

Kehittämissuunnittelija/kylien kehittäminen 

Jaana Sippola 

Puh. 040-571 0184 
 

Kehittämissuunnittelija/talous ja yritystuet 

Päivi Rintala 

Puh. 040-591 9728 

 

Hankekoordinaattori/nuoret ja kansainvälisyys 

Jenni Savolainen 

Puh. 040-051 3744 

 

 

 

 

 

Arvot 

Kuudestaan ry:n ohjenuorana on varmistaa 

hankerahoitustoiminnan ja myös koko muun toiminnan 

laatu. Toiminnan laatu lähtee henkilöstön myönteisistä 

asenteista ja asiantuntemuksesta, sekä kyvystä 

joustavaan työskentelyyn, jota tuetaan 

tarkoituksenmukaisella ja jatkuvalla koulutuksella.  

Joustavat työtavat takaavat kyvyn vastata tehokkaasti 

nopealla aikataululla asiakkaidemme tarpeisiin.  

Tehokkuuden ohella painotamme luotettavuuden ja 

vastuullisuuden merkitystä. Tärkeässä asemassa on myös 

toiminnan ja kokemuksen kautta laadukkaiksi havaittujen 

pysyvien kumppaneiden verkosto.  

Toiminnan korkean laadun lisäksi meille tärkeitä asioita 

ovat avoimuus ja rehellisyys asiakkaitamme, 

henkilöstöämme ja kaikkia sidosryhmiämme kohtaan. 

Menestymme, kun alueemme menestyy. 
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