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ViestitELLEn-hanke on polkaistu käyntiin
Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien yhteisviestintähanke, ViestitELLEn, on
päässyt vauhtiin, kun hankkeessa on
maaliskuussa aloittanut Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien yhteisenä tiedottajana Marjukka Mäkinen. Hän on
aiemmin tehnyt toimittajan töitä ja opiskellut viestintää Vaasan yliopistossa.
Nykyisin Seinäjoella asuvan Marjukan
mukaan tiedottajan työssä parasta antia on päästä kertomaan ihmisille, mitä
hienoa joku on tehnyt Leader-rahoituksella niin, että muutkin saavat tietää ja
ehkä jopa innostuvat. Myös ihmisten
kohtaaminen
lukeutuu
työn
parhaimpiin puoliin.
ViestitELLEn-hankkeen tavoitteina on
lisätä Etelä-Pohjanmaan Leader-toiminnan tunnettavuutta ja tietoa maaseutuohjelman tuloksista sekä mahdollisuuksista. Hankkeessa on tarkoituksena kehittää yrittäjyyden, kansainvälisyyden, uuden maakunnan mahdollisuuksien ja maaseutuohjelman tuloksien sisäistä ja ulkoista viestintää. Jokaisen teeman kohdalla keskeisessä
roolissa on digitaalisuus ja hyvistä
käytännöistä viestiminen.
Yhtenä punaisena lankana hankkeessa on kertoa maaseutuohjelman konkreettisista tuloksista ja vaikuttavuudesta mahdollisimman monelle. Samalla
pyritään lujittamaan ja kehittämään
Leader-ryhmien yhteistyötahojen verkostoa selkeyttämällä yhteistä viestintää.

Yhteisöllisyys yhdistää
Vapaa-ajallaan Leader-ryhmien yhteinen tiedottaja Marjukka viihtyy teatteriharrastuksen parissa. Hän ei koe, että
työ ja harrastus eroaisivat toisistaan,
päinvastoin.
-Viestintä on melko samankaltaista
kuin näytteleminen. Molemmissa pyritään vuorovaikutukseen, keinot ovat
vain erilaiset.
Muitakin yhdistäviä tekijöitä työn ja
harrastuksen välillä on ja niistä eniten
sydäntä lähellä on yhteisöllisyys.
Tietoisuutta tuloksista ja vaikuttavuudesta
ViestitELLEn-hankkeen tuloksena tietoisuus Leader-ryhmien työstä, sen tuloksista ja vaikuttavuudesta lisääntyy.
Etelä-Pohjanmaan maaseutuohjelmiin
liittyvä tiedottaminen ja viestintä tehostuvat. Toimijoiden käyttöön tulee myös
entistä monipuolisempia viestintämateriaaleja ja -kanavia.
ViestitELLEn-hanketta hallinnoi Kuudestaan ry ja hankkeen osatoteuttajia
ovat Aisapari ry, Seinäjoen Seudun
Kehittämisyhdistys ry ja Suupohjan
Kehittämisyhdistys ry. Hanke kestää
31.12.2019 saakka.

www.kuudestaan.net

Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien yhteinen tiedottaja Marjukka Mäkinen ja Sampoleijona Yrittäjät Areenalla -messuilla.
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HALLITUKSEN ESITTELYSSÄ;
Timo Hyvösaho, hallituksen jäsen
Kuka olet, mistä tulet?

Olen Timo Hyvösaho Soinista. Työskentelen yhdessä
vaimoni Jaanan kanssa
Koiviston kukka ja hautaus
Oy:ssa. Jatkamme Jaanan
mummun ja vaarin perustamaa yritystä. Olemme olleet
yrittäjinä vuodesta 1997
alkaen. Kukka ja hautaustoimen lisäksi teemme hautakivien kaiverruksia ja kunnostuksia sekä hautojenhoitopalvelua. Perheeseemme kuuluu 19-vuotiaat kaksospojat Juho ja Joel. He ovat olleet kesäisin apuna
yrityksessä, opiskelevat nyt muihin ammatteihin. Lisäksi meillä on seurana Suomen lapinkoira nimeltään Kätkä. Työmme on hyvin sitovaa, minkä vastapainoksi pyrimme pitämään kunnostamme huolta. Talvisin liikumme murtomaasuksilla, kesäisin kuntoilemme kävellen.
Lisäksi koiramme tarvitsee oman liikuntatuokionsa.
Lämpöisten kelien koittaessa kyytiä saavat moottoripyörät.
Miten koet Kuudestaan ry:n hallituksessa
toimimisen?
Olen hallituksessa maaseudun asukkaiden edustaja.
Olen ollut mukana vuodesta 2017 alkaen. Kuudestaan
ry:n hallituksessa käsitellään Alavuden, Kuortaneen,
Ähtärin ja Soinin alueen kehittämiseen liittyviä rahoitushakemuksia. Jokaisesta pitäjästä on kolme edustajaa ja heillä kolme varaedustajaa. Päätöksentekijät ovat
siten lähialueelta.

Vuosikokouksessa Kuudestaan ry:n
puheenjohtaja vaihtui
Kuudestaan ry:n vuosikokous pidettiin 25.4 Kuortaneen
kunnantalolla. Kokouksessa hallituksen erovuoroisten
jäsenten tilalle valittiin uusia jäseniä. Myös hallituksen
puheenjohtaja vaihtui Jyri Saranpään hallitusvuosien
täyttyessä. Saranpää on hallituspestin päättymisestä
huolimatta edelleen aktiivisesti mukana Kuudestaan ry:n
toiminnassa, sillä hän toimii yritystukijaostossa sekä
muun muassa Youth Power –hankkeen ja KYLILLE II –
hankkeen ohjausryhmissä. Kuudestaan ry:n hallituksen
uudeksi puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jukka
Kotola Kuortaneelta. Kotola toimii hallituksessa julkisen
tahon edustajana.
Hallituksen uusi kokoonpano on seuraava (varajäsen
suluissa):
Alavus: Ulla Koivisto (Terttu Liesmäki), Heikki Ylinen
(Ari Hakola), Erkki Holkko (Maritta Rinta-aho)
Kuortane: Jukka Kotola, pj. (Mari Heroja-Antila), Katja
Karjala (Asko Yli-Rantala), Raimo Saari (Auli Viitasaari)
Soini: Pirkko Ylätalo (Saija Källi), Merita Myllymäki
(Heikki Lehisalo), Timo Hyvösaho (Päivi Laitila)
Ähtäri: Seppo Karjala (Eija Kuoppa-aho), Katriina
Hyvölä (Auni Syrjänen), Tapani Tasanen (Juhani
Suojaranta)
Kiitämme Jyriä ja muita väistyviä hallituksen jäseniä ja
toivotamme uuden puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet tervetulleiksi Kuudestaan ry:n toimintaan!

Mikäli sinulla on omia ideoita joita haluaisit viedä
eteenpäin, niin kannattaa ottaa yhteyttä Kuudestaan
ry:n toimistohenkilökuntaan. Kannattaa olla ajoissa
asialla, niin saa toimenpiteet sujumaan sopivasti. Hakemusten täyttäminen ja päätösten tekeminen vie oman
aikansa.
Hallitustyöskentelyn myötä sain rohkeutta lähteä toteuttamaan uutta projektia. Kehotan muitakin tarttumaan tähän tilaisuuteen, kysyvä saa apua ja mitään
menetettävää ei ole.
Mitä haluaisit kertoa lukijoille Kuudestaan ry:n
toiminnasta?
Kuudestaan hallituksessa on positiivinen meininki, joka
edistää alueen elinvoimaisuutta ja viihtyvyyttä. Hallituksesta käsin on hyvä seurata alueellamme tapahtuvaa
kehitystä. Hallitukseen tulevien hakemusten myötä alueellamme tapahtuu positiivista kehitystä.
Jyri Saranpää luovutti vuosikokouksen päätteeksi
puheenjohtajan nuijan Jukka Kotolalle.
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Kylien tulevaisuus kiinnosti
Tulevaisuuden kylä -tilaisuudet järjestettiin huhtikuussa
Ilmajoella, Kauhajoella, Kauhavalla ja Alavudella. Alustajina toimivat Maaseudun uusi aika -yhdistyksen puheenjohtaja, YTT Kaisu Kumpulainen ja professori Hilkka
Vihinen Luonnonvarakeskuksesta. Alavuden tapahtuma
keräsi yli 50 innokasta kuulijaa ja keskustelijaa.
Kylien toimintakulttuuri ja -ympäristö on kokenut
suuren muutoksen
Hilkka Vihinen käsitteli alustuksessaan sote- ja maakuntauudistusta ja sitä, millaisia uusia työnjakoja ja mahdollisuuksia se tuo maaseudulle. Sote-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy uudistuksen myötä kunnilta maakunnille, mutta tuottamisvastuu voi siirtyä muillekin. Vihinen toi
esille mahdollisuuden, että tulevaisuudessa palvelut
voivat olla jopa lähempänä kuin ne ovat nyt ja osa palveluista saatetaan tuottaa esimerkiksi kyläyhteisöjen toimesta. Pienten kylien vahvuutena nähtiin se, että pienissä yhteisöissä elävät ovat sitoutuneempia yhteisöönsä.
Kaisu Kumpulaisen alustus keskittyi kylätoimintaan maaseutuyhteisöjen hyvinvoinnin tuottajana sekä kylätoiminnan kehityksen kaareen. 1980-luvulla Suomessa herättiin
siihen, että kylät on pelastettava. Tänä päivänä nähdään,
että kylän on oltava aktiivinen menestyäkseen. Esimerkiksi kylältä löytyviä erikoisuuksia pyritään tänä päivänä
hyödyntämään; jos aiemmin keskityttiin siihen, että tuulimylly ei rapistu, tänä päivänä pyritään tekemään myllystä
kiinnostava kohde matkailijoille. Aktiivisuuden kasvanut
merkitys juontaa juurensa myös siitä, että kyläkoulujen ja
-kauppojen roolien pienentyessä kyläyhteisö ei synny
enää itsestään, vaan kyläyhteisöjen ja aktiivisten asukkaiden toimesta. Leader on ollut vaikuttamassa kylien
elinvoimaisuuteen tuomalla aktiivisille kylätoimijoille uusia
työkaluja toiminnan kehittämiseen.
Myös maakuntajohtaja Asko Peltola kertoi tilaisuudessa,
miten maakuntauudistus Etelä-Pohjanmaalla etenee.

Alustajina tilaisuudessa toimivat Kaisu Kumpulainen ja
Hilkka Vihinen, alkusanat lausui Heikki Korkealaakso.

Keskustelut käytiin pienryhmissä.

Maakuntaan valitaan päättäjät tulevana syksynä. Vuoden 2020 alusta uusi maakunta aloittaa toimintansa.
Alkusanat tilaisuudessa lausui EteläPohjalaiset kylät
ry:n puheenjohtaja Heikki Korkealaakso.
Luento-osuuden jälkeen edettiin tulevaisuustyöpajoihin, joissa aiheina olivat muun muassa tulevaisuuden
kylien palvelutarjonta; millaisia palveluita kylille toivotaan, miten palvelujen tarjonta voidaan ratkaista ja miten kylä voisi osallistua palvelujen tuottamiseen. Lisäksi keskusteltiin esimerkiksi siitä, mitä tapahtuisi, jos yhdistykset katoaisivat ja millaisia uhkia ja mahdollisuuksia digitalisaation ja soten nähdään tuovan kylille.
Keskusteluissa korotuivat hyvien teiden ja
tietoliikenneyhteyksien tärkeys
Hyvät kulkuyhteydet nähtiin ensisijaisena elämisen
edellytyksenä monissa keskusteluissa ja huolissaan oltiin erityisesti teiden kunnosta. Samoin laadukkaiden
verkkoyhteyksien merkitys korostui. Vaikka digitalisaation avulla palveluita onkin mahdollista saada verkon
välityksellä vuorokauden ympäri, näkivät ihmiset kasvokkain tarjottavan palvelun tärkeänä tulevaisuudessakin. Vaikka tuleva maakuntauudistus herätti huolta, positiivisena nähtiin se, että nyt kunnilla on mahdollisuus
keskittyä laadukkaaseen palveluiden tuottamiseen
entistä kapeammalla sektorilla. Yhdistysten rooli nähtiin
keskeisenä kylien hyvinvoinnin kannalta. Huolta herätti
kuitenkin vastuun kasautuminen harvojen harteille ja
se, että nuorta sukupolvea kylien kehittäminen ei
nykymuodossaan kiinnosta.
Tulevaisuuden kylä -tilaisuudet järjestivät Eteläpohjalaiset Kylät ry, Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmät sekä
Uusi EP -maakuntavalmistelu. Lisäksi mukana oli kolme kehittämishanketta: Järjestöt mukana muutoksessa, Yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudulla sekä Yhteinen keittiö -hanke.
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Nuorisorahalla nuorten ideat toteen
Kuudestaan ry:n nuorisorahalla nuorisoryhmä voi esimerkiksi järjestää tapahtuman tai hankkia harrastusvälineet
nuorten vapaaseen käyttöön. Tänä keväänä Soinin nuorisovaltuusto järjestää nuorisorahalla Amazing Race -tyyppisen kilpailun Soinin lapsille ja nuorille. Nuorisorahalla on
hankittu myös muun muassa tennisvälineet ja esteratsastuspuomit nuorten vapaaseen käyttöön.
Nuorisorahaa voi hakea vähintään kolmen 11-25 -vuotiaan
nuoren ryhmä. Yhden ryhmän nuorista tulee olla täysi-ikäinen vastuuhenkilö. Haettava rahamäärä on 100-500 euroa.
Yli 200 euron hankinnoissa nuorten on kerättävä 10
prosentin omasvastuuosuus. Hakulomake löytyy Kuudestaan ry:n nettisivuilta;
https://kuudestaan.net/nuorille/rahoituksen-haku/
Nuorisorahaa koskevat päätökset tekee Kuudestaan ry:n
hallituksen nuorisojaosto.
Nuorisorahalla on hankittu mm. esteratsastuspuomit.

Youth Power -hankkeella tulossa kansainvälinen kesä
Kuudestaan ry:n hallinnoima Youth Power -hanke tarjoaa alueemme nuorille tulevana kesänä monipuolisia
mahdollisuuksia kansainvälistymiseen. Kesäkuussa 15
nuorta suuntaa viikon mittaiselle leirille virolaisen
Leader-kumppanin, PAIK Pandiveren alueelle. Leirille
osallistuu myös 15 virolaista nuorta. Leirillä nuoret
pääsevät muun muassa yrittäjyyskoulutuspeliin ja Baltian suurimpaan tiedekeskukseen.
Heinä- ja elokuun vaihteessa Soiniin ja Ähtäriin saapuu ympäri maailmaa vapaaehtoisten nuorten ryhmä
yleishyödyllisiin tehtäviin. Ensimmäisen viikon nuoret
viettävät Soinissa, toisen Ähtärissä. Parhaillaan haetaan paikallisia nuoria tutoreiksi kansainvälisille vieraille. Paikallisille nuorille ja vapaaehtoisille on lisäksi luvassa monenlaista tapahtumaa ja vapaa-ajan aktiviteettiä, jossa paikalliset ja kansainväliset nuoret pääsevät tutustumaan toisiinsa ja uusiin kulttuureihin.

välittää yhdistykselle viestiä siitä, mistä alueemme nuoret olisivat kiinnostuneita. Nuorisojaosto on neuvoa antava taho Kuudestaan ry:n nuorisohankkeelle ja antaa
vinkkejä ja ehdotuksia hankkeen toimenpiteiksi.
Pakopelissä käynyt jo 140 lasta ja nuorta
Youth Power -hankkeen ja Soinin 4H:n yhteistyössä toteuttama pakopeli on kerännyt Soinissa, Kuortaneella ja
Alavudella jo 140 kävijää. Pakopelissä 2-4 -hengen
ryhmät ratkovat erilaisia arvoituksia ja pulmia tarkoituksenaan päästä pakohuoneesta ulos. Pelistä on tykätty
kovasti ja paljon on tullut kyselyjä uudestakin. Uusi
pakopeli onkin jo suunnitteilla, kunhan nykyinen peli on
kieränyt kaikki alueemme kunnat.

Kuudestaan ry:n nuorisojaosto aloitti toimintansa
Kuudestaan ry:n hallituksen nuorisojaosto kokoontui
Soinin kunnantalolla ensimmäistä kertaa 2.5. Nuorisojaostossa on mukana kahdesta kolmeen 14-23 -vuotiasta nuorta kaikista alueemme kunnista. Mukana on
monipuolisesti edustajia eri oppilaitoksista ja myös
kaksi nuorta nuorisotyöntekijää alueeltamme. Nuorisojaosto tekee päätökset Kuudestaan ry:lle saapuvista
nuorisorahahakemuksista. Nuorisojaosto toimii tiedonvälityskanavana alueemme nuorten ja Kuudestaan ry:n
välillä. Jaosto esimerkiksi viestii alueemme nuorille
Kuudestaan ry:n tarjoamista mahdollisuuksista ja

Suositulle pakopelille on luvassa jatkoa.

