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Leader Kuudestaan -ryhmän vuosiraportti vuodelta 2018 

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. Kaudelle 2014-2020 laadittu strategia on 

nimeltään Elävä maaseutu – hyvinvoivat ihmiset. Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt Kuudestaan 

ry:lle Leader-rahaa strategian toteuttamiseen ohjelmakaudelle 2014–2020. Kuudestaan ry:n toiminta-

alueeseen kuuluvat Alavus, Kuortane, Soini ja Ähtäri.   

1 Strategian toteuttaminen vuonna 2018 

Strategian tavoitteiden toteumatilanne 

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

elinkeinot ja yrittäjyys sekä asuminen, ihmiset ja ympäristö. Kuudestaan ry on laatinut omat määrälliset 
tavoitteet sekä mittarit, joilla seurataan strategian toteutumista.     

 

Kehittyvät elinkeinot ja yrittäjyys -teeman kehittämistoimiin on suunniteltu sidottavan 40 prosenttia ja 

asuminen ihmiset ja ympäristö -teemaan 60 prosenttia kehyksestä. Vuonna 2018 työ on painottunut 

yritysten aktivointiin; vuoden aikana hallituksessa käsiteltiin ennätysmäärä yritystukia ja elinkeinoja tukevia 

hankkeita.  Kaikkiin hakemuksiin emme ehtineet saada ELY-keskuksesta rahoituspäätöstä. Alueella 

esiintyviin tarpeisiin nähden rahoituskehys on liian pieni ja odotamme kiihkeästi lisärahapäätöstä, jotta 

pääsemme toteuttamaan elinvoimaa ja työllisyyttä lisääviä toimia. Rahoituksen niukkuudesta johtuen 

olemme ohjanneet yritystukiasiakkaita ELY-keskuksen maaseuturahoituksesta rahoitettavaksi.   

 

Kuudestaan ry:n omat määrälliset tavoitteet ja 

mittarit (kpl) 

Tulleet 

hakemukset 

Hallituksen  

puoltama 

ELY-

keskuksen 
päätös  

Tavoite 

31.12.2020 

1.a. Yritystukihakemukset  45 43 40 100 

b. Uudet yritykset 11 11 10 40 

c. Syntyneet työpaikat tavoite 63,5 63,5 63,5 40 

d. Säilytetyt työpaikat tavoite 92,5 92,5 90,5 70 

e. Yritysten kansainvälistymistoimet 10 10 10 5 

f. Elinkeinolliset yhteistyöhankkeet 6 6 5 5 

 

Asuminen, ihmiset ja ympäristö –teeman toimenpiteet ovat keskittyneet ympäristön kehittämiseen ja 

tapahtumien suunnitteluun.  Kuudestaan ry on omana toimintana keskittynyt nuorten aktivointiin ja 

kansainvälistymiseen. Teemahankkeen avulla tuettiin tarpeellisten pienten investointien toteuttamista. 

 
Nuorten osallistuminen Kuudestaan ry:n järjestämiin tapahtumiin ja aktiviteetteihin on onnistunut yli 

odotusten. Nuoret ovat lähteneet aktiivisesti mukaan Eco North ja Youth Power -hankkeiden järjestämiin 

toimenpiteisiin. Vuoden 2018 aikana järjestetyt leirit Suomessa ja Virossa sekä kerhot ja tapahtumat ovat 

keränneet yhteensä satoja osallistujia.  Kuudestaan ry:lle on perustettu vuoden aikana hallituksen 

nuorisojaosto, joka tekee muun muassa nuorisorahaa koskevat päätökset.  

 

Kansainvälinen toiminta on ollut onnistunutta. Youth Power -hanke järjestettiin sujuvassa yhteistyössä 

virolaisen Paik Pandiveren kanssa. Eco North -hankkeeseen oli innokkaita Leader-kumppaneita ympäri 

Eurooppaa. Vielä syyskuussakin useampi Leader-ryhmä ilmoitti kiinnostuksestaan liittyä hankkeeseen 

mukaan valmistelujen ollessa jo liian pitkällä. Eco North -hanke toteutetaan kuuden Leader-ryhmän 
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yhteistyönä, mukana on ryhmät Puolasta ja Virosta sekä kolme ryhmää Latviasta. Myös muita kv-kontakteja 

on syntynyt vuoden 2018 aikana.  

 

Kuudestaan ry:n omat määrälliset tavoitteet ja 

mittarit (kpl) 

Tulleet 

hakemukset 

Hallituksen  

puoltama 

ELY-

keskuksen 

päätös  

Tavoite 

31.12.2020 

2.a. Laaditut ympäristön 

kehittämissuunnitelmat  

15 19 9 10 

b. Rakennetun ympäristön investoinnit sis. 

teemahanke 

71 71 71 100  

c. Luonnonympäristön investoinnit  4 4 4 10  

d. Muihin rahoituslähteisiin ohjatut 

toimenpiteet  

6 - - 30  

e. ELY-keskuksen rahoitukseen ohjatut 

investointihankkeet 

0 - 5 10  

 

Kuudestaan ry:n omat määrälliset tavoitteet ja 
mittarit (kpl) 

Tulleet 
hakemukset 

Hallituksen  
puoltama 

ELY-
keskuksen 

päätös  

Tavoite 
31.12.2020 

3.a. Kylien uudet palvelut, tapahtumat ja 

harrastusaktiviteetit  

22 25 25 50  

b. Kuntakohtaiset kylien 

kehittämissuunnitelmat  

4 4 4 4  

c. Kansainväliset yhteistyötoimenpiteet 6 6 6 6  

d. Osaamista lisäävät toimenpiteet 31 31 30 50  

e. Nuorten toimenpiteet muulla kuin Leader-

rahalla 

10 10 - 10  

 

Kuudestaan ry 

Strategian toteuttaminen ja rahoitetut hankkeet 

Yritystukien lisäksi alueen vahvuudet huomioivia ja elinkeinoja tukevia kehittämishankkeita rahoitettiin 

useita.  Yleishyödyllisiä investointeja rahoitettiin Aktiivisuutta kyliin -teemahankkeen avulla. Asiakkaiden 

toiveista lähtöisin olevaa yksilöllistä hankeneuvontaa ja aktivointia on tehty kaikissa alueen neljässä 

kunnassa.  Maksatushakemusten valmisteluun olemme myös tarjonneet neuvontaa ja etenkin monille 
yhdistystoimijoille neuvontamme on ollut tervetullutta. 

 

Tiedotteissa olemme esitelleet toimintaamme ja rahoittamiamme hankkeita sekä hallituksen jäseniä. 

Kotisivuja www.kuudestaan.net on päivitetty jatkuvasti, jotta toimijat löytäisivät tarvitsemansa tiedot 

entistä helpommin ja jotta tiedot olisivat aina ajan tasalla. Yhtenä viestintävälineenä on käytetty 

Facebookia, jonne tapahtumista ja ajankohtaisista asioista päivitetään tietoja useita kertoja viikossa. Lehdet 

ovat julkaisseet lukuisia artikkeleita toiminnastamme ja kehittämistyöstä sekä tukea saaneista yrityksistä. 

Kentälle jalkauduimme monin eri tavoin, pääasiassa osallistumalla muiden järjestämiin tilaisuuksiin ja 

tapahtumiin, joissa jaettiin tietoa monipuolisesti Leader -toiminnasta ja -rahoituksesta.  

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

yrittäjyyden kehittäminen sekä uusien työpaikkojen luominen. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on tehnyt 14 

Kuudestaan ry:n esittämälle yritystukihakemukselle myönteisen virallisen päätöksen. Yhdelle hakemukselle 

tehtiin Kuudestaan ry:n hallituksen esityksestä kielteinen päätös. Erityisen innostuneita olemme kolmesta 
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perustamistuesta, joista kahden avulla toteutetaan innovaatioita, joille ennustetaan myös kansainvälistä 

menestystä.  

 

Hanke 

nro 

Hakija ja hankkeen nimi Kustannusarvio Tuki 

54884 Ari Viitanen ky, Samulin grilli 35161 7032 

58474 Masa-Metalli Oy, Levyleikkurin ja särmäyspuristimen hankinta 145500 29100 

59814 Hyötyajoneuvohuolto JT-Asunmaa Oy, Hallin laajennus ja kone- sekä 
laiteinvestoinnit 

106057 21211 

62705 Kioski-kahvila Mylly, Myllymäen kylän palvelupisteen investoinnit 44000 8800 

65878 Junamajoitus Haukka, Junamajoituksen investoinnit 33686 6737 

71705 Koiviston Kukka ja Hautaus Oy, Kastelulaite koneelliseen kasteluun, 

perustamistuki 

35000 35000 

71346 Kuorasjärven Kartano Oy, Perustamistuki graafisen ilmeen ja 

markkinoinnin asiantuntijapalveluihin. 

5275 5275 

66535 Kuorasjärven Kartano Oy, Investointituki maalämpöön ja remontointiin 156098 31220 

73458 Flowpark Ähtäri Zoo Oy, Flowpark seikkailupuiston laajennus 48760 9752 

70499 Oikiat Design Oy, Oikiat vaatelaastari Fabpatch, perustamistuki 35000 35000 

73712 Kolarityö Peräkangas Ky, Korikorjaamon ja maalaamon 

tuotantoprosessin kehittäminen 

106334 21267 

76207 CNC-Koneistus Harri Rajalaakso, CNC-jyrsimen hankinta 17000 3400 

76198 Konsepa Oy, Konehankinta 29850 5970 

78706 Alavuden Pelti ja Rakennus Oy, Koneinvestointi 131000 26200 

 Yhteensä 928721 245964 

 

Koiviston Kukka ja Hautaus Oy:n perustamistuki - Kastelulaite koneelliseen kasteluun, hanke nro 71705 

Irene ja Aaro Koivisto perustivat Soiniin kukka- ja 

hautaustoimiston 1961. Vuodesta 1997 lähtien 
Koiviston Kukka ja Hautaus Oy:tä ovat 

pyörittäneet Irenen ja Aaron lapsenlapsi Jaana ja 

hänen puolisonsa Timo Hyvösaho. Yrityksen 

historiassa viime aika on ollut poikkeuksellisen 

merkittävää ja jännittävää. Nimittäin pitkään 

visiona ollut keksintö, kastelulaitteisto, on tullut 

mahdolliseksi toteuttaa ja siihen on haettu myös 

patenttia. Timo Hyvösahon kehittämä 

kastelulaitteisto kiinnitetään pikkutraktoriin. 
Leader Kuudestaan on osaltaan tukemassa 

kastelujärjestelmän kehittämis- ja 

markkinointiprosessia. –Vastaavanlaista laitetta 

ei ole Suomessa. Tähän menee 2000 litraa vettä. 

Laitteistolla hautojen kasteluun kuluu kolme 

tuntia siinä missä kastelukannuja kantamalla saisi  

varata melkein kellon ympärystän, Hyvösaho 

kertoo keksinnöstään. 
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Kuorasjärven kartano, hankkeet nro 71346 ja 66535

Katariina Kimpimäki on rakastanut ruoanlaittoa 

lapsesta asti. Ensimmäisen lukiovuoden jälkeen 

hän pääsi rotareiden vaihto-oppilaaksi ja lähti 

vaihtoon Australiaan. Palattuaan Suomeen hän 

vaihtoi lukiosta ammattikouluun opiskelemaan 

catering-alaa. Se oli askel lähemmäs omaa 
unelmaa, jota hän tällä hetkellä elää Kuorasjärven 

kartanon yrittäjänä Alavuden Sydänmaalla. 

Kartano sijaitsee kauniilla paikalla Kuorasjärven 

eteläpäässä Alavuden Sydänmaalla ja toimii 

ympäri vuoden juhlien, kokous- ja 

koulutustilaisuuksien, tyky-päivien ja 

pikkujoulujen pitopaikkana. Kartanon yläkertaan 

valmistuu vierashuoneita vuoden 2019 aikana. 

Kuudestaan ry on myöntänyt yritykselle 

perustamis- ja investointitukea. 
-Leader on ollut suuri apu ja mahdollistanut 

paljon asioita. Aloittavalle yrittäjälle on 

ensiarvoisen tärkeää saada tukea ja apua eri 

tahojen ammattilaisilta, toteaa Kimpimäki. 

 

 

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

parantaminen sekä alueen vahvuuksien esille tuominen ja kehittäminen. Asuminen, ihmiset ja ympäristö -

teemaan liittyen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on tehnyt seitsemälle Kuudestaan ry:n esittämälle 

yleishyödylliselle hankehakemukselle myönteisen virallisen päätöksen. Lisäksi ELY-keskus teki päätökset 

Kuudestaan ry:n omasta kehyksestä rahoittamilleen kansainväliselle Eco North -hankkeelle ja Aktiivisuutta 
kyliin -teemahankkeelle, joka sisälsi 19 alahanketta.  Pääosin hankkeet tukevat alueen elinvoimaisuutta ja 

elinkeinoja, esimerkiksi matkailua. Matkailu on noussut alueellamme entistä suurempaan arvoon 

saatuamme Ähtärin eläinpuistoon uusiksi matkailun vetonauloiksi pandapariskunnan. Matkailun 

kärkiyritysten Kuortaneen Urheiluopiston, Tuurin kauppakylän ja Ähtärin eläinpuiston lisäksi matkailijoille 

halutaan tarjota luontoelämyksiä kehittämällä monipuolisia retkeilyreittejä.  

 

Hanke 

nro 

Hakija ja hankkeen nimi Kustannusarvio Tuki 

49108 SeAMK Puusta ruokaa -esiselvityshanke, 

kansainvälinen hanke 

20000 16000 

55403 Ähtärin kaupunki, Digitalisaatio osana palveluja 49200 39360 

58835 Soinin kunta, Soini 1868 60000 54000 

59742 Kuortaneen Urheiluopistosäätiö, Kuortaneen 

maastopyöräreittien kehittämishanke 

30795 24636 

60459 Ähtärin Eteläinen osakaskunta, Vähä-Haapajärven 

kunnostussuunnitelma 

12300 9840 

62282 Alavuden Kehitys Oy, Elämyksiä ja ryhmäretkiä 

Alavudella -yleishyödyllinen hanke 

25971 20777 

66527 ÄHTÄRIN ZOO RESORT Oy, Ähtärin ulkoilupaikkojen 

kunnostussuunnitelma -hanke 

33468 26774 

 Yhteensä 231734 191387 
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SeAMK Puusta ruokaa -esiselvityshanke, kansainvälinen hanke, nro 49108 

Voiko puusta valmistaa ruokaa? Tämä on 

varmasti ensimmäinen kysymys, johon törmää 

tästä hankkeesta puhuttaessa. Moni saattaa 

tehdä hätäisiä johtopäätöksiä, näin teki myös 

eräs metsäalan opettaja ja yritti jauhaa neulasia 

suussaan. Neulasista ei ole kuitenkaan 
vatsantäytteeksi sellaisenaan. Ei ihme, että 

neulaset jouduttiin lopulta sylkäisemään suusta 

pois. Tulevaisuudessa tilanne voi olla toisin, kun 

neulaset prosessoidaan ensin kemiallisesti.  

 
 

 

Kuusiokunnissa (Alavus, Kuortane, Soini ja Ähtäri) on ollut meneillään Puusta ruokaa –hanke, joka on 

koonnut yhteen luonnontuotealan toimijoita Kuudestaan ry:n alueella. Hankkeen keskiössä on edistää puun 

käyttöä elintarviketuotteiden raaka-aineena. Esimerkiksi syyskuussa 2018 järjestettiin Ähtärin eläinpuiston 

kotieläinpihalla Oksat pois! –seminaari, joka kokosi yhteen runsaasti aiheesta kiinnostuneita toimijoita. 
Tilaisuudessa kuultiin mm. lappajärveläisen Tiina Kujalan yritystarina kuusenkerkällä maustetun 

kraatteriveden kehittämisestä sekä Ruralia insitituutin Juha Rutasen katsaus alan nykytilasta ja 

tulevaisuuden trendeistä. Puusta ruokaa -hankkeessa on saatu selville, että potentiaalisimmat metsästä 

kerättävät luonnontuotteet ovat tällä hetkellä mahla, pakurikääpä ja kuusenkerkkä. Näille on kysyntää ja 

niistä ollaan valmiita myös maksamaan. 

 

Toiminta Leader-rahoituksella 

Kuudestaan ry:n omasta rahoituskehyksestä on lisäksi rahoitettu kansainvälinen Eco North -hanke, jossa on 

Latviasta, Puolasta ja Virosta tulevia hankekumppaneita. Aktiivisuutta kyliin -teemahankkeella on rahoitettu 

19 pientä investointia, jotka lisäävät alueen asukkaiden hyvinvointia. 

 

Hanke 

nro 

Hakija ja hankkeen nimi Kustannusarvio Tuki 

74360 Eco North, kansainvälinen hanke 132000 132000 

51107 Aktiivisuutta kyliin -teemahanke, koordinointi 23200 23200 

51107 Aktiivisuutta kyliin -teemahanke, alahankkeet 19 kpl 95406 71554 

 Yhteensä 250606 226754 

 

Youth Power -kansainvälinen hanke  

Syyskuussa 2018 päättynyt kaksivuotinen Youth Power -hanke oli maaseudun nuorille suunnattu 

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

jonka Kuudestaan ry toteutti 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.  

 

Vuoden 2018 aikana toteutettiin kansainvälinen leiri Virossa PAIK Pandivere:n alueella, järjestettiin 
kansainvälinen Allianssi-leiri Soinissa ja Ähtärissä sekä tuotettiin paikallisia tapahtumia ja vapaa-ajan 

mahdollisuuksia yksin ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tapahtumiin on osallistunut satoja nuoria. 

Lisäksi Kuudestaan ry:lle perustettiin hallituksen nuorisojaosto, joka tekee nuorisorahaa koskevat päätökset 

ja välittää tietoa alueen nuorten ja Kuudestaan ry:n välillä.  
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Eco North -kansainvälinen hanke 

Eco North on kansainvälinen nuorten aktivointihanke, jonka Kuudestaan ry toteuttaa yhteistyössä 

virolaisen, puolalaisen ja kolmen latvialaisen Leader-ryhmän kanssa. Hanke tarjoaa nuorille monenlaisia 

kansainvälistymiseen, ekologisuuteen ja yrittäjyyteen liittyviä mahdollisuuksia. Kaksivuotisen hankkeen 

toimet on aloitettu lokakuun 2018 alusta. 

 

Hankkeen aikana tullaan järjestämään nuorille useita kansainvälisiä leirejä, joissa hankkeen teemoja 
käsitellään. Leirejä järjestetään yhteistyössä Leader-kumppaneiden kanssa Suomessa, Puolassa ja Latviassa, 

lisäksi alueelle tullaan hakemaan useita Opetushallituksen nuorisovaihtoja.  Kansainvälisiä vapaaehtoisia 

tullaan saamaan alueelle Allianssin vapaaehtoisleirien muodossa.  

 

Tämän lisäksi paikallisesti tullaan järjestämään nuorille erilaisia tapahtumia ja kerhoja. Esimerkiksi 

ympäristöaiheinen pakopeli opettaa osallistujille keinoja pienentää omaa hiilijalanjälkeään. Kv- ja 

ympäristökerhoissa alakouluikäiset lapset pääsevät tutustumaan hankkeen teemoihin.  

 

Vuoden 2018 aikana hanke on ollut vahvasti mukana Soinin 4H:n MuoviSampo-konseptissa, joka kannustaa 

kansaa kierrättämään. Lisäksi on käynnistetty Opetushallituksen nuorisovaihtojen hakuprosessit Ähtärissä 
ja Kuortaneella, aloitettu kerhotoimintaa ja järjestetty infotilaisuuksia ja muita tapahtumia. 

 

Toiminta maaseuturahaston rahoituksella  

 

Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmät ovat jo yli kymmenen vuotta tehneet yhteistyötä kylien kehittämisessä ja 

lähes koko olemassaolonsa ajan yhteisviestintää. Vetovastuuta vaihdetaan hankkeittain. Kylien 

kehittämisessä ja viestinnässä loppuvuodesta 2017 alkaen vetovastuu siirtyi Kuudestaan ry:lle.  

 

Kuudestaan ry toimii Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien yhteisen kylien kehittämisen KYLILLE II -hankkeen 

(hankenro 48470) hallinnoijana. 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. 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 ovat palkanneet hankevetäjät toteuttamaan 

hankkeen toimenpiteitä koko Etelä-Pohjanmaan alueella. Hankkeen kustannusarvio on 700.000 euroa ja 

siihen on myönnetty 100 prosentin tuki. 

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

57665) hallinnoijana. ViestitELLEn-hankkeen 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 jatketaan Elle viestii –hankkeen (2015−2017) aikana saavuteFuja hyviä toimintamalleja ja 

kehitetään sen aikana heränneiden tarpeiden pohjalta uusia. Viestinnän kanavina jo olemassa olevia 

digitaalisia viestintäkanavia hyödynnetään ja uhoo.fi-sivuja kehitetään yhdessä E-P ELY-keskuksen kanssa 

monipuolisemmiksi sekä asiakkaita paremmin palveleviksi. Tapahtumia käytetään viestinnän välineenä 

muun muassa kansainvälisten seminaarien ja pop up -tilaisuuksien muodossa. Hankkeen toimenpiteitä 

toteutetaan yhteistyössä Leader-ryhmien ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa vanhat ja uudet 
yhteistyökumppanit tervetulleeksi toivottaen. Hankkeen kustannusarvio on 316 484,44 euroa ja siihen on 

myönnetty 100 prosentin tuki. 
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Toiminta muulla rahoituksella 

Kuudestaan ry:n toimintaa on päätetty viedä käytännön tasolla lähemmäksi nuoria ottamalla heidät 

mukaan kehittämistyöhön ja päätöksentekoon. Kuudestaan ry:n sisälle on perustettu nuorisojaosto. 

Nuorisojaoston toimintasuunnitelma laaditaan yhdessä nuorten kanssa. Nuorisojaosto on mukana nuorille 

suunnattavan toiminnan, esimerkiksi tapahtumien ja kansainvälisten leirien kehittämisessä. Lisäksi 

nuorisojaosto tekee päätökset nuorisoraha-hakemuksiin. Kuudestaan ry jakaa omista varoistaan 

nuorisorahaa 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. Nuorisorahan 

tavoitteena on käynnistää nuorille uutta toimintaa ja saada nuoret mukaan kehittämistyöhön sekä 

kiinnostumaan alueen viihtyvyyttä lisäävistä toimenpiteistä. Nuorisorahaa on haettu mm. tapahtumien 

järjestämiseen ja harrastusvälineiden hankintaan. Haettavat määrät ovat olleet 100-500 euroa. Vuoden 

2018 aikana rahaa jaettiin seitsemälle nuorten ryhmälle.   

 

Kuudestaan ry:n Löytöretkiä lähelle -blogi; https://loytoretketblog.com/ päivitystä tehdään yhdistyksen 

omin varoin. Blogin avulla halutaan viestiä alueellamme olevista mielenkiintoisista ja erikoisista kohteista. 

Sivusto on saanut runsaasti lukijoita ja artikkeleita pyritään lisäämään tasaisin väliajoin. Etenkin alueella 
retkeilevät sekä matkailijat ja matkailuyrittäjät ovat hyödyntäneet ja kiitelleet blogia.  

 

Aktiivisuutta kyliin -teemahanke 

 

Kuudestaan ry:llä oltiin ilahtuneita Aktiivisuutta 

kyliin -teemahankkeen hakuajan päätyttyä: reilun 

20 hakijan joukossa oli seitsemän uutta ja 

innokasta hakijaa. Positiivista oli myös se, että 

hankehakijoita oli ympäri Kuudestaan ry:n 

toimialuetta. Teemahankkeessa oli mahdollista 

hakea rahoitusta harrastusvälineiden hankintaan 
sekä harrastus- ja vapaa-ajanviettopaikkojen ja 

reitistöjen rakentamiseen ja kunnostukseen. 

Haetuista hankkeista 19 valittiin toteutukseen. 

 

Uudet yhdistykset olivat rohkaistuneet hakemaan 

hanketta mm. aiemmin hakeneiden tukemana. 

Hankkeissa tehty talkootyö lisäsi yhteishenkeä ja 

toi myös hyvää mieltä, kun oman kädenjälki näkyi 

esimerkiksi kylän lasten ja nuorten 

viihtyvyydessä. Ensimmäistä kertaa hanketta 

toteuttamassa olivat Boxing Ähtäri ry, 
Rantatöysän metsästysseura ry, Savolankylän 

maa- ja kotitalousseura ry, Pegasus ry, 

Suomenselän Satanen ry, Soinin eläinystävät ry ja 

Suomenselän Koskikalastajat ry. 

Suomenselän Pegasus ry Töysästä hankki 

aurinkokaukoputken ja korjautti tähtitorninsa 

kupolia hankkeen rahoituksella. 
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2 Rahoitettujen hankkeiden vaikutukset  

Yhteenveto ja esimerkkejä päättyneiden hankkeiden vaikutuksista, peilaten strategian tavoitteisiin; 

Aarreranta – lastensuojeluyksikkö 

Kuudestaan ry on myöntänyt perustamistukea 

Aarreranta – lastensuojeluyksikön perustami-

seen.  Aarreranta on pieni ja kodikas seitsemän-

paikkainen lastensuojelun ympärivuorokautista 

sijaishuoltoa tarjoava yksikkö Ähtärissä. 

Aarreranta tarjoaa sijaishuoltoa alle 15-vuotiaille 

lapsille. Pienenä yksikkönä, ammattitaitoisella 

henkilöstöllä turvataan lapsille yksilöllisen kasvun 
tuki. Lisäksi Aarrerannan henkilöstön vahva 

ammattitaito pystyy vastaamaan psyykkisesti ja 

neuropsykiatrisesti oireilevien lasten haasteisiin. 

Henkilöstöllä on osaamista myös lasten 

koulunkäynnin tukemiseen. Aarrerannassa 

tehdään jokaiselle lapselle yksilöllisen 

suunnitelman perhetyön toteuttamiseen. Työote 

on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen. Yrityksen 

lupaus on: "Tarjoamme sinulle aitoa välittämistä, 

turvallista arkea ja rinnalla kulkemista palan 
matkaa elämässäsi" 

 
 

Aarrerannan omistaa kolme sosiaali- ja 

terveysalan ammattilaista, joista jokainen 

työskentelee lasten arjessa mukana täydellä 

sydämellä. Kodinomaisuus ja samat pysyvät 
aikuiset ovat yrityksen toiminnan valtit.  

Yritys on toiminut suunnitelman mukaisesti ja 

saavuttanut viranomaisten sekä sijoitettujen 

lasten ja vanhempien luottamuksen luotettavalla 

ja lämminhenkisellä toimintatavalla.

 

Mustikkavuoren kisarata 

Kuudestaan ry on myöntänyt rahoitusta Ähtärin 

Mustikkavuorella sijaitsevan reilusti korkeuseroja 

sisältävän 20-21 -väyläisen frisbeegolfradan 

investointeihin. Rata mukailee suurimmilta osin 

pururatapohjaa, mutta tarjoaa monipuolisesti 

erilaisia väyliä ja haasteita. Radan kyljessä 

sijaitsee myös huomattavasti helpompi 12-

väyläinen perherata, joka nimensä mukaisesti 

sopii kaikenikäisille. Rata on lähiasukkaiden ja 
matkailijoiden ahkerassa käytössä ja radalla 

järjestetään myös kilpailuja säännöllisesti. Lähes 

150 pelaajaa löysi tiensä 9.-10.6.2018 Ähtärin 

Mustikkavuoreen taistelemaan parifrisbeegolfin 

Suomen mestaruuksista. Kilpailun järjesti vuonna 

2018 Ähtärin Urheilijat ry. Vuonna 2016 

Mustikkavuoressa kilpailtiin sekaparifrisbeegolfin 

Suomen mestaruuksista, joten parifrisbeegolf SM 

-kilpailu ei ollut radalla ensimmäinen. 
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3 Leader-ryhmän oma toiminta ja laatu  

Kuudestaan ry:n toiminta 

Järjestämme itse ja osallistumme muiden järjestämiin tilaisuuksiin, joissa kerrotaan Leader-toiminnasta ja 
hankerahoitusmahdollisuuksista. Viestintää on jatkuvasti kehitetty ja sitä toteutetaan monikanavaisesti. 

Rahoitusta koskevia tiedusteluita tulee tasaiseen tahtiin, joten viestintämme kehittäminen on tältä osin 

onnistunut. Paikallis- ja maakuntalehdet ovat hienosti huomioineet eri toimenpiteet, joihin olemme 

myöntäneet tukea ja saamme useita kertoja viikossa lukea lehdistä mielenkiintoisia artikkeleita 

tukemistamme kohteista. Hankerahoitusta hakeneilta ja hankkeita toteuttavilta tahoilta olemme saaneet 

suoraa kiitosta hyvästä palvelusta. Onnistumisia olemme kokeneet myös nuorten tavoittamisessa, joka on 

Eco North -hankkeen 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 

Laatutyön vertaisauditoinnin olemme toteuttaneet Joutsenten reitti ry:n kanssa. 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.  

 

Organisaatiossamme osaamisen lisäämistä toteutetaan osallistumalla erilaisiin tarjolla oleviin koulutuksiin 

henkilökunnan ja hallituksen toimesta. Järjestämme myös itse koulutustilaisuuksia hallituksen jäsenille, 

työntekijöille ja eri sidosryhmille sekä yksin että yhteistyössä muiden E-P Leader-ryhmien kanssa. 

Toimistolla käytävät toimistopalaverit varmistavat tiedonsiirron ja osaamisen jakamisen henkilöstön 
kesken. 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 toteuttajille. Palavereissa ja tapahtumissa jaamme tietoa ajankohtaisista ja 

toimenpiteisiin vaikuttavista asioista. 

Itsearviointi 

Kuudestaan ry:n hallitukselle toteutettiin itsearviointi yksilöhaastatteluina loppuvuodesta 2018. 

Tavoitteena itsearvoinnille on asetettu hyvin toimiva ja hallinnoitu yhdistys, joka kykenee lisäämään tietoa 

ja taitoa sekä osaamista ja yhteisöllisyyttä toiminta-alueella. Yhdistyksen hallituksella on halu ja kyky 

kehittää omia toimintatapojaan. Rakentava ja itsekriittinen hallitustyön arviointi edesauttaa kehittämään 

hallituksen keskinäistä vuorovaikutusta ja keskustelua siitä, miten yhdistyksen toimintaa voidaan tehostaa 
ja ohjata. Hallitustyöskentelyn järjestelmällisyyden, vuorovaikutteisuuden ja avoimuuden uskotaan 

lisääntyvät itsearvioinnin myötä. Itsearvioinnista tuotettava raportti sisältää johtopäätökset ja sen mukaiset 

kehittämisehdotukset otetaan käytäntöön hallitustyössä.  

4 Kuudestaan ry alueensa kehittäjänä 

Toimintaympäristössämme tapahtui positiivinen noste matkailualalla saatuamme Ähtärin eläinpuistoon 
pandapariskunnan alkuvuodesta 2018. Pandojen tulon myötä matkailijavirrat ovat alueellamme kasvaneet. 

Matkailualan toimijat ovat tiivistäneet yhteistyötä palvelujen kehittämisessä ja investoinnit matkailualalle 

ovat lisääntyneet huomattavasti. Kuudestaan ry:n kautta on rahoitettu useita matkailua tukevia 

kehittämistoimia ja investointeja.  Ennustettavissa on, että lisääntyvät matkailijavirrat tulevat lähivuosina 

vielä lisäämään matkailu- ja palvelualan yritysten investointeja. 

 

Etelä-Pohjanmaalla Leader-ryhmät ovat osallistuneet maakuntauudistusta valmisteleviin työryhmiin. 

Työryhmissä olemme vieneet paikallistoimijoiden viestiä uudistusta valmisteleville tahoille. 
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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 Maakuntauudistustyöryhmän, jonka tavoitteena on miettiä rooliamme tulevassa maakunnassa ja 

valmistella esityksiä ja toimenpiteitä, joiden avulla toimenkuvamme vahvistuisi ja monipuolistuisi.  

 

Maakunnallisissa ja valtakunnallisissa verkostoissa toimimalla olemme päässeet vaikuttamaan 

valtakunnalliseen ja maakunnalliseen kehittämistyöhön. Valtakunnallisessa verkostossa Kuudestaan ry:llä 

on edustus SYTY ry:n kyläjaostossa ja Maaseutuverkostopalvelujen ohjausryhmässä. Maakunnalliseen 

verkostoomme, jossa toimimme aktiivisesti kuuluvat luonnollisesti kaikki Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmät, 
ELY-keskus, ProAgria, MTK, Uusyrityskeskus, Etelä-Pohjanmaan yrittäjät, maakuntakorkeakoulut, alueella 

toimivat yliopistot, ammatti-instituutit, E-P Kauppakamari ja Etelä-Pohjalaiset Kylät ry. Leader-ryhmien 

tärkeys Etelä-Pohjanmaan kehittämistyössä on tunnustettu, siitä esimerkkinä voidaan mainita Leader-

ryhmille varattujen jäsen- ja varajäsenpaikkojen myöntäminen Maakunnan yhteistyöryhmään (MYR) ja 

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristöön. Etelä-Pohjanmaan Liitto järjestää vuosittain 

seutukuntakierrokset, joissa kuntien ja alueen toimijoiden johdolla keskustellaan alueen 

kehittämistarpeista ja suunnitellaan tulevia kehittämistoimenpiteitä. Kaikissa näissä edellä mainituissa 

tehtävissä tarvitaan paikalliskehittämisen asiantuntemusta. 

 

Kuudestaan ry:n merkitys paikallisena kehittäjänä on huomioitu erityisesti kuntien taholta. Paikallisella 
tasolla olemme arvostettu ja haluttu kehittäjäkumppani erilaisiin paikallisiin toimielimiin ja osallistumme 

aktiivisesti etenkin yritysyhteistyöverkostojen toimintaan (Yritys-Suomi).  

Tavoitteet seuraavalle vuodelle 

Toimintavuoden 2019 aikana tavoitteenamme on tukea yrityksiä, jotka kehittävät toimintaansa uusille 

toimialueille ja synnyttävät uusia työpaikkoja. Matkailu on erityisesti nosteessa alueellamme ja tähän 

liittyen aktivoimme yrityksiä kehittämään toimintaansa perustamistuen ja yritysryhmähankkeiden sekä 

investointituen avulla.  

 

Yleishyödyllisessä kehittämisessä ja investoinneissa tuemme pääasiassa alueen elinvoimaisuutta tukevia 

toimenpiteitä. Yleishyödyllisten investointitukien osalta keskitymme tukemaan pienehköjä, viihtyvyyttä, 

turvallisuutta ja harrastusmahdollisuuksia tukevia toimenpiteitä. 
 

5 Yhdistys ja sen resurssit 

Yhdistyksen säännöt 

Säännöt löytyvät sivuiltamme www.kuudestaan.net sekä liitteenä. Sääntöihin ei toimintavuonna tehty 

muutoksia. 

Jäsenistö  

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

Hallituksen kokoonpano ja toiminta 

Hallituksen kokoonpano vaihtui osittain vuosikokouksessa 27.4.2018
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Hallituksen kokoonpano 28.4.2018 alkaen 

Varsinainen jäsen Varajäsen 

Jukka Kotola, puheenjohtaja Mari Heroja-Anttila   

Erkki Holkko  Maritta Rinta-aho 

Ulla Koivisto Terttu Liesmäki 

Raimo Saari Auli Viitasaari  

Seppo Karjala Eija Kuoppa-aho 

Merita Myllymäki Heikki Lehisalo 

Timo Hyvösaho Päivi Laitila 

Pirkko Ylätalo Saija Källi 

Katriina Hyvölä Auni Syrjänen 

Tapani Tasanen  Elina Paananen 

Heikki Ylinen Ari Hakola 

Katja Karjala Asko Yli-Rantala 

 

Kuudestaan ry:n hallituksen muodostaa 12 

varsinaista jäsentä sekä 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 vuoden 2018 aikana 

kahdeksan 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 

kunnallispolitiikassa. Hallituksen jäseniä toimii myös maakunnallisissa ja valtakunnallisissa järjestöissä, 

joista saamme ajantasaisesti tietoa laajemman tason toiminnasta.  

Henkilöstö 

Yhdistyksen työntekijöinä ovat toimineet toiminnanjohtaja Paula Erkkilä, kehittämissuunnittelijat Päivi 

Rintala ja Jaana Sippola sekä hankekoordinaattori Jenni Savolainen. E-P Leader-ryhmien yhteinen tiedottaja 

Marjukka Mäkinen keskittyy viestimään Leader-toiminnan tuloksista. Kullekin työntekijälle on määritelty 

oma päävastuualue, mutta asiakasneuvontaa ja työtehtäviä hoidetaan tilanteen mukaan joustavasti 

huomioiden osaaminen ja Kuudestaan ry:n toiminnan arvot. Ohjelmakauden edetessä maksatukseen, 

raportointiin ja seurantaan liittyvät toimenpiteet vaativat asiakasneuvontaa. Leader-ryhmän toimisto 

sijaitsee Alavudella toimistorakennus Fasadissa ja työntekijät liikkuvat joustavasti asiakastapaamisiin 

tarpeet ja resurssit huomioiden.  

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. 

 

Kuudestaan ry:n hallitus 



 

 

 

 

 

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 

 

Kv-koordinaattori/nuoret ja kansainvälisyys 

Jenni Savolainen 

Puh. 040-051 3744 

 

Tiedottaja / ViestitELLEn hanke 

Marjukka Mäkinen 

Puh. 040-532 5168 

 

 

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. 


