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Yleistietoa yhdistyksestä 

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 ja yhteisöjen 

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.   

Kuudestaan 20-vuotta 

Kuudestaan Leader-ryhmä juhli kuluneena vuonna 20-vuotista taivaltaan maaseudun kehittämisen parissa. 

Pääjuhla järjestettiin 27.9.2019 Ähtärin Honkiniemessä, jossa muistelimme kuluneita vuosia ja palkitsimme 

juhlavuoden kunniaksi järjestetyn hankekilpailun voittajat. Hankekilpailu järjestettiin www.kuudestaan.net - 
verkkosivujen kautta ja yleisö sai äänestää mielestään esimerkillistä yritystukea, innostavaa 

kehittämishanketta ja merkittävää yleishyödyllistä investointia. Ehdokkaina olivat kaikki tämän 

ohjelmakauden elokuun 2019 loppuun mennessä myönteisen päätöksen saaneet yritystuet ja 

kehittämistoimenpiteet. Kilpailulle valittiin myös asiantuntijaraati, joka valitsi mielenkiintoisen yritystuen ja 

kehittämistoimenpiteiden toteuttajat. Asiantuntijaraatiin kuuluivat: Sirpa Teerimäki (Ähtärinjärven 

Uutisnuotta), Ella Nurmi (Viiskunta), Jussi Ruuhela (OP Alavus), Tarja Pollari (OmaSp), sekä Kuudestaan ry:n 

hallituksen johtoryhmä: Erkki Holkko, Jukka Kotola, Juha Viitasaari ja Juhani Suojaranta.  

 

20-vuotisjuhlien merkeissä osallistuimme myös hanketoimijoiden järjestämiin tilaisuuksiin, joissa 
esittelimme toimintaamme ja järjestimme mm. leikkimielisen tietokilpailun Leader-toiminnasta alueella.  

 

 
20-vuotis juhlassa palkitut yrittäjät ja hanketoteuttajat.  
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1. Elävä maaseutu ja hyvinvoivat ihmiset -strategian toteuttaminen  

vuonna 2019 

1.1 & 1.2 Strategian tavoitteiden toteumatilanne ja rahoitetut hankkeet  
Kuudestaan ry:n Leader-strategialla Elävä maaseutu– hyvinvoivat ihmiset on kaksi pääteemaa: Kehittyvät 
elinkeinot ja yrittäjyys sekä Asuminen, ihmiset ja ympäristö. Strategian toteutumista seurataan 

Maaseutuohjelman ja omien mittareiden avulla. Kuudestaan ry:n hallituksen tekemien rahoituslinjausten 

tuloksena strategian rahoituskehys tulee toteutumaan suunnitelman mukaisesti.  

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

kehyksestä ja teemaan on sidottu 47 prosenttia. Koko kehys, mukaan lukien yksityinen rahoitus, toteuma 

on 63 prosenttia. Strategiassamme mainitun kehittämismyönteisen ilmapiirin luomisen voimme todeta 

onnistuneen hyvin, sillä perustamistukea on hyödynnetty erityisesti keksintöjen ja uusien innovaatioiden 

syntyyn. Valmisteilla oli vuodenvaihteessa perustamistukien osalta kaksi innovaatiota ja yksi hyvin erilaisen 
palvelukonseptin luominen, joille odotamme myös kansainvälistä menestystä.   

 

Alueen tarpeisiin nähden rahoituskehys on ollut niukka, joten toivottu ja odotettu lisäraha tuo hyvän 

mahdollisuuden toteuttaa elinvoimaa ja työllisyyttä lisääviä toimia. Loppuvuodesta teimme yritystukea 

saaneille yrityksille kyselyn, jonka tuloksena saimme tiedon tukien vaikuttavuudesta. Myönnetyllä 

yritystuella on ollut 47 prosentille yrityksistä erittäin merkittävä vaikutus ja 43 prosentille merkittävä 

vaikutus. Lisäksi yrityksistä 79 prosenttia suosittelee tuen hakemista erittäin todennäköisesti ja 21 

prosenttia todennäköisesti. Leader-ryhmästä saamaa palvelua 79 prosenttia piti erittäin hyvänä ja 16 

prosenttia hyvänä.   

 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus teki virallisen päätöksen 14 yritystukihakemukselle ja kolmelle 

elinkeinolliselle kehittämishankkeelle. Yhdelle yritystukihakemukselle tehtiin Kuudestaan ry:n hallituksen 

esityksestä kielteinen päätös. 

 

Nro Yritystukihakemukset, myönteiset päätökset kust. tuki% tuki 

77752 Automaalaamo Sami Mäkelä, Automaalaamotoiminnan kehittäminen 161084 20 32217 

78038 HTR-Steel Oy, Alumiinisahan digitalisointi 170000 20 34000 

78147 Nature Paavola Oy, Tuotekehitys ja tilojen parantaminen         23334 20        4667 

81009 Lomakiinteistöt T. Salomaa, Mökki nro 3 71051 20 14210 

81528 Saukrast Oy, Investointi toimitilojen maalämpöjärjestelmään 46700 20 9340 

87766 E&S. Honkola, Sorkanhoitoteline / perustamistuki 34365 100 34365 

86231 BTP Rakennesuunnittelu Oy, Aloitusinvestoinnit 83429 20 16686 

96797 Peltisepänliike Pölönen Oy, Tuotantohallin hankinta 340000 20 68000 

96352 Aarreranta Oy, Toisen toimipisteen perustaminen 245100 20 49020 

100347 HTR-Steel Oy, Tehtaan alumiiniosaston layout-muutos 32076 20 6415 

107189 

Leppäsen Sementtivalimo Oy, Valmisbetoniaseman tehokkuuden 

kohottaminen  90000 20 18000 

110391 Tisera Oy, tuotantotilan rakentaminen 16 903 20 3381 

78038 HTR Steel Oy, Alumiinisahan digitalisointi 170 000 20 34 000 

93120 Konepaja- ja Korjaamo Rinne Ky, koneinvestointi         13 600       20        2720 

  Yhteensä   1497 642   327 021 
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Nro Elinkeinolliset kehittämishankkeet, myönteiset päätökset kust tuki% tuki 

84033 
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari ry, Hallitukset töihin! Kuudestaan 

alueella 
29753 85 25290 

106560 Ähtärin matkailu Oy / Ähtäri Travel LTD, ÄHTÄRI BOOST  70000 80 56000 

110460 

Alavuden Kehitys Oy, Biokaasulaitoksen teknis-taloudelliset 

toimintaedellytykset Alavudella 11955 90 10760 

  Yhteensä 111708   92050 

Nature Paavola Oy, Tuotekehitys ja tilojen parantaminen 
 

Nature Paavolassa valmistuu luonnon oma terveyspommi – 

koivunmahlajuoma. Soinissa puhtaan luonnon ympäröimänä 

sijaitsee pari sataa vuotta vanha tila. Tilalla asuva Tiina 

Aittolampi pyörittää yhdessä miehensä Ari Aittolammen ja 

lastensa Timon, Jannen ja Joonaksen kanssa Nature Paavola 
Oy nimistä yritystä, joka valmistaa koivunmahlatuotteita. 

Ensin oli tarkoitus tehdä vain luomukoivunmahlajuomaa, 

mutta Leader-tuen mahdollistamana päädyttiin kokeilemaan 

myös makumahloja, mm. mustikka-, puolukka-, raparperi- ja 

tyrnimahlaa.  Koivunmahlaa pidetään luonnon omana 

terveyspommina: se vaikuttaa positiivisesti veren rasva-

arvoihin ja lievittää nivel- ja reumavaivoja. Mahla myös puhdistaa kehoa kuona-aineista, joka auttaa 

esimerkiksi aknesta kärsiviä. 

 

Aittolampien perheessä viime kevät ja kesä ovat olleet kiireistä aikaa. Myös ensi kesä tulee olemaan 
tapahtumien ja työntäyteinen, sillä Nature Paavolassa tavoitteena on kerätä 30 000 litraa koivunmahlaa.  

Keruukausi on lyhyt ja kerätty mahla säilyy vuorokauden, joten on toimittava nopeasti. Tähän tarvitaan 

laadukkaat tilat, joita yritys niin ikään kohensi Leader-tuen voimin. 

 
Ähtäri Travel LTD ÄHTÄRI BOOST 
 

Ähtärin Matkailu Oy on yhdessä ähtäriläisten matkailuyrittäjien kanssa ryhtynyt elvyttämään Venäjälle 

suunnattua markkinointia. Matkailun tuotekehitystä ja markkinointia on käynnistetty ja pilotoitu Ähtäri 

Boost -hankkeella.  Syyskuussa aloitettiin matkailutoimijoiden 

työpajoilla, joissa koottiin matkailuun liittyvät palvelut, kuten 
majoitus ja ohjelmapalvelut Google Driveen. Ostopalveluna 

hankkeessa toteutettiin digijärjestelmä-kokonaisuus eli 

käytännössä venäjänkielinen verkkokauppa www.visitahtari.ru, 

jolla alueen tarjontaa myydään yhden luukun kautta. 

Verkkokaupassa toimii myös venäjänkielinen chattipalvelu. 

 

Lisäksi avattiin venäjänkieliset somekanavat, joita 

hyödynnetään muun muassa verkkokaupan markkinoinnissa. 

Hankkeen avulla alueelle tuotiin venäläinen bloggari, joka 
perheineen vietti viikon Ähtärissä tuottaen samalla someen kuvia ja juttuja Ähtäristä. Tämä näkyi heti 

varauspiikkinä verkkokaupassa ja yli 300 venäläistä matkailijaa saapuikin vuodenvaihteessa Ähtäriin. 

Mökkimajoitus varattiin täyteen ja ohjelmapalvelut kävivät hyvin kaupaksi. Hankkeessa kehitettyä 

toimintamallia aiotaan käyttää Ähtärissä jatkossa myös muihin valittuihin kohdemaihin.
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Asuminen, ihmiset ja ympäristö -teema 

Asuminen, ihmiset ja ympäristö –teeman toimenpiteisiin on suunniteltu sidottavan 60 prosenttia 

kehyksestä ja teemaan on sidottu 53 prosenttia. Teemasta rahoitetut toimenpiteet ovat kuluneena vuonna 

keskittyneet asukkaiden hyvinvointiin ja olemassa olevin investointien kohentamiseen.  Kuudestaan ry on 

oman toiminnan hankkeilla keskittynyt nuorten aktivointiin ja kansainvälistämiseen sekä teemahankkeen 

avulla tuettujen tarpeellisten pienten investointien toteuttamiseen.  

 
Asuminen, ihmiset ja ympäristö -teemaan liittyen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on tehnyt virallisen 

päätöksen viidelle yleishyödylliselle kehittämishankkeelle ja kahdeksalle investointihankkeelle, joista yksi oli 

teemahanke. Hankkeet tukevat alueen elinvoimaisuutta ja asukkaiden hyvinvointia. 

 

Nro Yleishyödyllinen kehittäminen, myönteiset päätökset kust tuki% tuki 

95058 
Peränteen Metsästys- ja Ampumaseura ry, Selvitys riista- ja 

pienteurastamosta 
15910 80 12728 

98535 

Ähtärin matkailu Oy / Ähtäri Travel LTD, Arpainen - the Identity of 

Suomenselkä's Nature 69760 80 55808 

94166 

Kuortaneen Kunto ry, Pyöräsuunnistuksen kehittäminen Kuortaneella, 

kehittämisosio  34375 80 27500 

109019 

Kuudestaan ry, Yhyres ry, SeAMK, Metsäkeskus, Pölvamaa Leader, 

SUVI-liiketoimintaa luonnontuotteista  165175 100 165175 

110576 

Soinin kunta, Eväitä erämaasta - periferia matkakohteena, Bountiful 

Wilderness - Periphery as a tourism destination 55200 80 44160 

  Yhteensä 340420   305371 

 

Nro Yleishyödyllinen investointihanke myönteiset päätökset kust tuki% tuki 

98211 Sulkavankylän metsästysseura ry, Metsästysmajan peruskorjaus  22060 63 14000 

98153 

Alavuden Asemanseudun Kyläyhdistys ry, Keittiö ja lämmitys kuntoon 

Konttuurilla 11445 65 7440 

100041 Turvallisuutta kyliin -teemahanke, koordinointi           2850 100 2850 

100041 Turvallisuutta kyliin -teemahanke, alahankkeet        11434 65 7432 

94166 

Kuortaneen Kunto ry, Pyöräsuunnistuksen kehittäminen Kuortaneella, 

investointiosio 4750 75 3563 

98070 Ähtärin Urheilijat ry, Tuomarniemen frisbeegolfrata 21524 65 13124 

100439 Kätkänjoen kyläseura ry, Kätkänjoen kylätalo maalämmölle 22435 63 14000 

102972 Ruonan Rinki ry, Rinkirannan kunnostaminen 17564 65 11417 

107083 Hautakylän Metsästysseura ry, Havulinnan kunnostus  20770 65 13500 

   Yhteensä     134 832   87 326 

 

 

SUVI - liiketoimintaa luonnontuotteista   

Leader-ryhmät Kuudestaan ja YHYRES, Metsäkeskus ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulu sekä Pölvamaa 

Leader Virosta toteuttavat yhdessä kansainvälistä SUVI-hanketta. Hankkeen tavoitteena on viestiä laajasti 

luonnontuotteisiin ja jalostukseen sekä logistiikkaan liittyvistä asioista ja aktivoida toimijoita kehittämään 

ratkaisuja luonnontuotealan ongelmakohtiin, muun muassa keräilyn organisointiin ja logistiikkaan. Hanke 

on lisännyt merkittävästi tietoutta käsittelemistään teemoista ja avannut tärkeitä kansainvälisiä yhteyksiä 

alueen luonnontuotealalle.
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Ruonan Rinki ry, Rinkirannan kunnostaminen  
 
Ruonan rinki ry on 20 vuotisen olemassa olonsa aikana toteuttanut useita eri hankkeita, joten osaamista 

hankkeiden hallinnoimisesta ja toteuttamisesta on runsaasti. Yhdistyksen johtokunnassa on monen eri alan 

osaajia ja johtokunta yhdessä muiden kylän 

toimijoiden kanssa tekee suunnitellut 

toimenpiteet ja vastaa hankkeesta.  

 

Uusimmassa Ruonan Ringin toteuttamassa 

hankkeessa 20 vuotta käytössä olleelle 

kylätalolle tehtiin kipeästi kaivatut 

korjaustoimenpiteet. Kylätalon katto maalattiin 
ja talon sekä rantasaunan seinä korjattiin. Isoon 

saliin hankittiin televisio, joka mahdollistaa 

yhteisölliset illanvietot, esimerkiksi 

jääkiekkokatsomon kylätalolle ja karaokeillat. 

Kahvilan puolelle hankittiin arkea helpottava, nopea laitostiskikone. Kylätalon toiminnan 

monipuolistamiseksi pihapiiriin hankittiin huvimaja ja grillikota. Monipuolisten toimenpiteiden ansiosta 

kylällä on entistä paremmat edellytykset yhteisöllisyyden rakentamiseen ja monipuoliseen toimintaan.  

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. 
 

KYLILLE II -hankkeen 2019 vuonna järjestetyt tilaisuudet vetivät paljon väkeä. Erityisen kiinnostavia teemoja 

olivat turvallisuus ja varautuminen sekä digitaalisuus. Hanke järjesti yhteistyössä kansalaisopistojen kanssa 

senioreiden digikahviloita jokaisessa toiminta-alueen kunnassa. Järjestettyjä digikahvilatilaisuuksia 

järjestettiin yhteensä 34 ja käyntejä niissä oli yhteensä 638. Digikahviloille oli suuri tarve ja kävijöillä on nyt 

valmius selviytyä arjestaan digitaalisten välineiden ja 

sovellusten kanssa huomattavasti paremmin. 

Jokaisessa alueen kunnassa järjestetyillä drone-

kuvauskursseilla taas tavoitettiin nuorempaa väkeä. 

Digilaitteiden kirjo on valtava ja ala kehittyy 
nopeasti, joten tietoa tarvitaan jatkossakin.  

 

Turvallisuuspajoissa edistettiin sekä kylien 

turvallisuustietoutta että kumppanuutta kuntien 

viranhaltijoiden kanssa. Turvallisuuspajoissa käytiin 

läpi turvallisuus- ja varautumisasioita laajasti ja 

käynnistettiin kylien varautumissuunnitelmien teko.  

Lisäksi hankkeen puitteissa järjestettiin muun 

muassa Frisbeegolf-ilta ja aktivoitiin väkeä luonnossa 

liikkumiseen.   
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ViestitELLEn -hankkeen avulla on toteutettu yrittäjyyteen, 

kansainvälisyyteen ja vaikuttavuuteen liittyvää sisäistä ja ulkoista 

viestintää. Kuudestaan ry toimi Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien 

yhteisen ViestitEllen –hankkeen hallinnoijana. Viestinnän kanavina on 

käytetty sähköistä Uhoo-uutiskirjettä sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-

keskuksen ja Leader-ryhmien yhteisiä uhoo.fi -sivuja, jotka 

lanseerattiin maaliskuussa 2019. Hankkeella toteutettiin erilaisia 

tapahtumia ja tuotettiin julkaisuja sekä sähköisiä 
tiedotusmateriaaleja. Hankkeen aikana käynnistettiin Etelä-

Pohjanmaan Leader-ryhmien yhteiset työryhmät yrittäjyyteen, 

ympäristöön ja kansainvälisyyteen liittyen. Työryhmät toteuttavat 

erilaisia kyselyjä, joiden tuloksista tullaan viestimään kevään 2020 

aikana ja jotka tukevat Leader-ryhmien toiminnan kehittämistä. 

 

Lisäksi hanke osallistui Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Maaseudun 

mahtisatoa -juhlan valmisteluun. Kaikkien aikojen maaseutujuhla 

kokosi ison joukon yrittäjiä, maaseudun kehittäjiä, maatilayrittäjiä ja 

sidosryhmiä paikalle kuulemaan, mitä kaikkea hyvää maaseutuohjelman rahoituksella on saatu kuluvalla 
ohjelmakaudella aikaan. Mahtisatoa-juhlapuheessaan kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio korosti, että 

puhdas ruoka ja vesi eivät ole itsestään selviä asioita, vaan tulevaisuuden maailmassa elintärkeitä. Maa- ja 

metsätalousministeriön tuoreessa strategiassa painottuukin ympäristö, kestävä kehitys ja ilmastonmuutos.

Toiminta muulla rahoituksella 

Aktivointitilaisuuksissa välitämme tietoa Erasmus+ Youth in Action -ohjelman, Kulttuuri- ja Museorahaston 

sekä paikallisten ja valtakunnallisten säätiöiden rahoitusmahdollisuuksista. Viestintä on tuottanut tulosta ja 

alueelle on myönnetty kaikkia edellä mainittuja rahoituksia yhteensä satojatuhansia euroja. 

  

Kuudestaan ry on hakenut ja saanut Erasmus+ -rahoitusta Portugaliin sekä Ranskaan suuntautuviin Aiming 

for Well-being ja Eco-Friendly Lifestyle -nuorisovaihtoihin yhteensä 31 756, 00 euroa. Noin 60 nuorta pääsi 

osallistumaan näihin nuorisovaihtoihin näissä maissa. Kuudestaan ry on yhteistyössä alueen 4H-yhdistysten 

ja nuorisotoimien kanssa järjestänyt alueella kolme Allianssileiriä vuosina 2017-2019. Allianssileireille on 
osallistunut 30 kansainvälistä nuorta ja lisäksi paikallisia nuoria on ollut kymmenittäin leireillä mukana. 

 

Yhdistyksellä toimii oma nuorisojaosto, joka tekee nuorten hakemiin hankkeisiin rahoituspäätökset. Omista 

varoista jaettavaa Nuoriso-Leader rahaa on ollut haettavissa jo vuodesta 2013. Monipuolisiin Nuoriso-

Leader hakemuksiin on myönnetty yhteensä rahoitusta noin 5 000 euroa.  

 

Kuudestaan ry:n Löytöretkiä lähelle -blogi on saanut todella hyvin seuraajia. Blogia päivitetään yhdistyksen 

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

retkikohteista. Sivusto on saanut runsaasti lukijoita, artikkeleita ja uusia kohteita pyritään lisäämään 
tasaisin väliajoin alueen asukkailta saatujen vinkkien pohjalta. Etenkin alueella retkeilevät sekä matkailijat 

ja matkailuyrittäjät ovat hyödyntäneet ja kiitelleet blogia.  

Turvallisuutta kyliin -teemahanke 

Kuudestaan toteutti Turvallisuutta kyliin –teemahankkeen, jonka hakuaika oli touko- ja kesäkuussa. Hallitus 

teki päätökset tuetuista hankkeista kesäkuun kokouksessaan ja hankinnat toteutettiin kesän aikana. 

Hankkeen ansiosta alueemme kylätalojen turvallisuutta kohentamaan saatiin esimerkiksi defibrillaattoreita 

ja energiatehokkuutta parannettiin lämpöelementtilaseilla. Lisäksi eläkeläisyhdistys paransi vanhusten 

turvallisuutta mm. hankkimalla pyörätuoleja ja kävelykeppejä.  Haetuista hankkeista viisi valittiin 
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toteutukseen.  Väki koki hankintojen ansiosta turvallisuuden ja varautumisen erikoistilanteisiin 

parantuneen merkittävästi.

     1.3  Rahoitettujen hankkeiden vaikutukset  
 

Rahoitettujen hankkeiden vaikutukset vaihtelevat huomattavasti hankkeittain, ja siksi on tärkeää miettiä, 

millainen vaikutusten arviointi sopii kullekin hanketyypille parhaiten. Pienissä hankkeissa vaikutukset on 

suhteutettava toimintojen laajuuteen. Tekemämme yrittäjyyskyselyn pohjalta voidaan todeta, että 
yritystuet ovat vaikuttaneet erittäin merkittävästi yrityksien resurssitehokkuuteen, liiketoiminnan tulokseen 

ja työpaikkojen syntymiseen. Yrityksen liiketoiminnan tuloksen parantamisessa paras mahdollinen tulos 

saavutetaan systemaattisella toimintojen kehittämisellä ja suunnitelmallisilla investoinneilla. Hanketukien 

osalta vaikutukset liittyvät toimintojen kehittämiseen ja ihmisiin, organisaatioihin ja ympäristöön. Osa 

hankkeiden vaikutuksista on havaittavissa heti, esimerkiksi nuorten hankkeissa kansainvälisten suhteiden 

luominen ja tiedon lisääntyminen, osa vaikutuksista tapahtuu hitaammin, kuten asennemuutokset 

suvaitsevuuteen sekä ympäristötietoisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyen.  

Konsepa Oy 

Konsepa Oy on vuonna 1998 perustettu ovi- ja 

ikkunateollisuuden yritys Alavudella. Yritys valmistaa 
mm. ovi- ja ikkunatehtaille listoja, ikkunoiden ristikoita 

sekä ovien kynnyksiä ja karmeja. Kuudestaan ry on 

myöntänyt Konsepa Oy:lle useita investointitukia, jotta 

yritys on kyennyt toteuttamaan systemaattista, huolella 

laadittua investointisuunnitelmaansa.  Konsepa Oy:n 

investoinnit ovat mm. lisänneet yrityksen 

tuotevalikoimaa ja luoneet yritykseen uusia työpaikkoja. 

Yrityksen resurssitehokkuus ja tulos on parantunut ja 

investointien tukemana yritys kykenee vastaamaan aiempaa paremmin kysyntään. 

Eco North -hanke 

Kuudestaan on onnistunut erinomaisesti nuorten aktivoinnissa ja kansainvälisessä yhteistyössä. 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. Hankkeessa tehdään tiivistä 

yhteistyötä alueen 4H-yhdistysten ja kuntien nuorisotoimien kanssa.  

 

Vuoden 2019 aikana hankkeen puitteissa haettiin ja saatiin 

rahoitus kahteen Erasmus+ Youth in Action -ohjelman alaiseen 

nuorisovaihtoon, yhteensä noin 30 000 euroa. Nuorisovaihdot 

toteutettiin Portugalissa ja Ranskassa. Lisäksi Leader-

kumppaneiden kanssa toteutettiin kansainväliset leirit Puolassa ja 
Ähtärissä. Hankkeen puitteissa järjestettiin myös vuoden aikana 

kaksi Allianssin vapaaehtoistyöleiriä, jotka toivat alueemme 

nuorille hyvän mahdollisuuden kotikansainvälistymiseen, samalla 

kansainväliset nuoret tekivät monipuolisesti vapaaehtoistyötä 

alueella. Lisäksi puolalainen, erityisesti yrittäjistä koostunut 

ryhmä vieraili alueellamme tutustumassa ekologisiin ratkaisuihin.  
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Eco North-hanke oli mukana valtakunnallista huomiota herättäneessä MuoviSampo-kampanjoinnissa, jossa 

innostettiin kaiken ikäisiä kierrättämään. Lisäksi ympäristökasvatusaiheinen Pelasta Talvi! -pakopeli kiersi 

alueemme kuntia keräten satoja pelaajia. Kansainvälisissä kerhoissa lapset pääsivät tutustumaan eri 

maihin, kieliin ja ruokakulttuureihin. Lisäksi lasten ympäristöaiheisilla päiväleireillä tutustuttiin hankkeen 

teemoihin.  

2. Leader-ryhmän oma toiminta ja laatu  

Toiminta  

Kuudestaan ry:n toiminnalla on luotu edellytyksiä paikalliseen, alueiden väliseen ja kansainväliseen 

kehittämistyöhön. Tavoitteenamme on hyvinvoinnin ja yhteistyön lisääminen sekä kansainvälisten 

yhteistyöverkostojen luominen ja kansainvälisen osaamisen lisääntyminen. Rahoitettujen hankkeiden avulla 

maaseudun asukkaiden ja yrittäjien taidot ja osaaminen ovat lisääntyneet. Kuudestaan on onnistunut 

paikallisessa kehittämisessä hyvin. Rahoitettujen hankkeiden laatu kertoo toimintamme laadusta. 

Hankerahoitusta hakeneilta yrityksiltä ja yleishyödyllisiltä toimijoilta olemme saaneet kiitosta hyvästä 
palvelusta. Hankeneuvontaa on toteutettu henkilökohtaisissa tapaamisissa, mutta myös Skype ja Teams 

ovat olleet käytössämme perinteisen puhelinneuvonnan lisäksi.  

 

Erityisen iloisia olemme nuorten tavoittamisessa, joka on Eco North -hankkeen toimenpiteiden ja 

hankevetäjän aktiivisuuden ansiota. Nuoret ovat osallistuneet erilaisiin kuntakohtaisiin tapahtumiin ja 

hankevetäjä tekee tiivistä yhteistyötä kuntien nuorisotoimesta vastaavien henkilöiden ja eri järjestöjen 

kanssa. Olemme saaneet nuorisohallituksen toimimaan hyvin ja lisäksi olemme saaneet yhdistykseen 

runsaasti nuorisojäseniä.  

 

Kuudestaan 20-vuotis hankekilpailu ja juhlajulkaisu herättivät ansaittua huomiota. Hankekilpailulla ja 
julkaisulla pystyimme konkreettisesti esittelemään toimintaamme ja sitä, kuinka vaikuttavaa työtä teemme.  

Julkaisu on hyvä läpileikkaus Leader-ryhmän toiminnasta ja tuloksellisesta työstä maaseudun kehittämisen 

hyväksi. Julkaisua jaettiin juhlaan osallistuneille sekä esimerkiksi sidosryhmille tilaisuuksissa ja alueen 

kirjastojen lukusaleihin.  

 

Viestintää on toteutettu monikanavaisesti. Tiedotteissa olemme esitelleet toimintaamme ja 

rahoittamiamme hankkeita. Kotisivuja www.kuudestaan.net on päivitetty jatkuvasti. Paikallis- ja 

maakuntalehdet ovat hienosti huomioineet eri toimenpiteet, joihin olemme myöntäneet tukea ja saamme 

useita kertoja viikossa lukea lehdistä mielenkiintoisia artikkeleita tukemistamme kohteista. Rahoitusta 
koskevia tiedusteluita tulee tasaiseen tahtiin, joten viestintämme on onnistunut erittäin hyvin. Sosiaalisessa 

mediassa saamamme julkisuus on kasvanut ja siihen olemme erittäin tyytyväisiä. Facebookissa välitämme 

tietoja ajankohtaisista asioista useita kertoja viikossa. Kentälle olemme jalkautuneet monin eri tavoin muun 

muassa erilaisiin messutilaisuuksiin ja paikallisiin tapahtumiin, joissa olemme jakaneet tietoa Leader -

toiminnasta ja -rahoituksesta. Satoja maaseudun asukkaita keränneissä tilaisuuksissa olemme tuoneet esille 

toimintamme tuloksia koko toimintamme ajalta. 

Toiminnan laatu 

Kehittämme jatkuvasti palvelujamme ja pyrimme kehittymään. Laatutyön ohjenuorana on laatimaamme 

laatukäsikirja. Laatukäsikirjan päivitystyö on Kuudestaan ry:llä jatkuva prosessi. Laatukäsikirja on laadittu 

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

perehdytysmateriaalina sekä tarpeen vaatiessa kriisimappina. Laatukäsikirja antaa erittäin kattavan 

kuvauksen toiminnastamme, työtavoista, arvoista ja tavoitteistamme.  Toiminnan vertaisauditointia 
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olemme tehneet Joutsenten reitti ry:n kanssa ja saamamme palaute on ollut erittäin myönteistä. Päätimme 

jatkaa yhteistyötä ja olla toistemme sparraajina toiminnan kehittämisessä. 

 

Osaamisen lisäämistä toteutamme osallistumalla erilaisiin tarjolla oleviin koulutuksiin henkilökunnan ja 

hallituksen toimesta. Järjestämme myös itse koulutustilaisuuksia hallituksen jäsenille, työntekijöille ja eri 

sidosryhmille sekä yksin, että yhteistyössä eri toimijoiden 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.  

Itsearviointi 

Kuudestaan ry:n hallitukselle ja työntekijöille on toteutettu itsearviointi yksilöhaastatteluina ja arvioinnista 

on tuotettu erillinen raportti, jota hyödynnetään toiminnan ja työtapojen kehittämisessä. Raportin 

tuloksista voidaan päätellä, toimintamme on laadukasta ja arvostettua ja että hallituksella ja työntekijöillä 

on halua ja kykyä kehittää omia toimintatapojaan. Rakentava ja itsekriittinen ote hallitustyössä edesauttaa 

kehittämään hallitustyötä ja hallituksen keskinäistä vuorovaikutusta. Avoimella keskusteluilmapiirillä 

tehostetaan ja ohjataan hallituksen toiminnan kehittämistä.  

Sidosryhmäkyselyt 

Loppuvuodesta 2019 toteutettiin sidosryhmäkyselyt yrityksille, nuorille sekä ympäristöön liittyviä ja 

kestävän kehityksen toimenpiteitä toteuttaville tahoille. Kyselyillä halusimme selvittää tukien 

tarpeellisuutta ja toimenpiteiden vaikuttavuutta.  Lisäksi olemme selvittäneet toimijoiden kiinnostusta 
kansainväliseen yhteistyöhön. Kyselyjen tuloksena voidaan todeta, että toimintaamme ollaan erittäin 

tyytyväisiä ja toimintamme toivotaan jatkuvan. Kyselyjen tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä 

ja tulevan ohjelmakauden strategian valmistelutyössä. 

3. Kuudestaan ry alueensa kehittäjänä 
 

Kuudestaan ry:n merkitys paikallisena kehittäjänä on huomioitu erityisesti kuntien ja kolmannen sektorin 

sekä oppilaitosten taholta. Paikallisella tasolla olemme myös arvostettu ja haluttu kehittäjäkumppani 

erilaisiin paikallisiin vapaamuotoisiin toimielimiin yrittäjyyteen ja yhteisöllisyyteen liittyen. Olemme olleet 

luomassa kylätoimijoiden verkostoa alueellemme ja teemme aktiivista työtä verkostojen kehittäjänä.  

 

Yritystoiminnan tukemisessa olemme mukana työryhmissä, joissa pystymme vaikuttamaan alueen 

yrityspalvelujen kehittämiseen. Yritystoiminnassa erityisesti matkailuala on alueellamme ollut nosteessa ja 

olemme olleet mukana paikallisissa työryhmissä, joissa työstetään uusia yhteistyöavauksia ja 

kehittämisideoita. Matkailijavirtojen odotetaan voimistuvan lähivuosina ja Kuudestaan ry:n kautta on 

rahoitettu useita matkailua tukevia kehittämistoimia ja investointeja. Palvelutarjontaa matkailijoille on 
monipuolistettu ja uusia houkuttelevia palveluja on rakentumassa alueelle. 

 

Maakunnallinen verkostomme on erittäin laaja ja olemme aktiivinen toimija erilaisissa verkostoissa. 

Yhteistyökumppaneihimme ja verkostoihimme lukeutuvat mm. Etelä-Pohjanmaan ja Suomen 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 myönnetyt jäsen- ja varajäsenpaikat Maakunnan yhteistyöryhmään (MYR) ja Maakunnan 
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yhteistyöryhmän sihteeristöön. Etelä-Pohjanmaan Liitto järjestää vuosittain seutukuntakierrokset, joissa 

keskustellaan alueen kehittämistarpeista ja suunnitellaan tulevia kehittämistoimenpiteitä. Kaikissa edellä 

mainituissa tehtävissä tarjoamme Leader-ryhmien paikalliskehittämisen asiantuntemusta. Maakunnallisissa 

työryhmissä olemme mukana kulttuuri- ja kansainvälistymis- sekä matkailuryhmässä. Edellä mainituissa 

ryhmissä pystymme vaikuttamaan maakunnalliseen ja sitä kautta oman alueemme kehittymiseen. 

 

Valtakunnallisessa verkostossa Kuudestaan ry:llä on edustus SYTY ry:n kyläjaostossa ja 

Maaseutuverkostopalvelujen ohjausryhmässä. Suomen Leader-ryhmien yhteisiin toimenpiteisiin 
osallistumme ajankohtaispäivillä ja verkoston viestinnässä. 

4. Tavoitteet seuraavalle vuodelle 2020 
 

Vuoden 2020 aikana keskitymme verkostojen vahvistamiseen ja kehittämiseen. Haluamme kehittää 

toimintaamme monella tasolla paikallisesta kansainväliseen. Jalkaudumme entistä enemmän alueelle ja 
keräämme kylätoimijoilta, yrittäjiltä ja eri sidosryhmiltä tietoa alueen tarpeista, tavoitteista ja 

tulevaisuuden visioista. Kuuntelemme herkällä korvalla nuorten ajatuksia kotiseudustaan ja siitä 

minkälainen olisi heidän toiveidensa kotipaikka, jossa he voisivat tehdä työtä, viihtyä ja perustaa perheen.    

 

Lisärahan turvin meillä on mahdollisuus tukea yrityksiä, jotka kehittävät toimintaansa uusille toimialueille, 

laajentavat toimintaansa ja synnyttävät uusia työpaikkoja. Yleishyödyllisessä kehittämisessä tuemme 

alueen elinvoimaisuutta ja kansainvälisyyttä sekä nuorten aktivointia tukevia toimenpiteitä. 

Yleishyödyllisten investointitukien osalta keskitymme tukemaan viihtyvyyttä, ympäristöä ja 

harrastusmahdollisuuksia tukevia toimenpiteitä.  

5. Yhdistys ja sen resurssit 
 

Yhdistyksen säännöt löytyvät sivuiltamme www.kuudestaan.net sekä liitteenä. Sääntöihin ei 

toimintavuonna tehty muutoksia. 

 

Jäseniä yhdistyksellä oli 352, joista naisia oli 171, miehiä 154, yhdistyksiä ja yrityksiä 27 ja kuntajäseniä 
neljä. Jäsenten joukossa on paljon nuoria.  

 

Hallituksen kokoonpano 28.4.2019 alkaen 

Varsinainen jäsen Varajäsen 

Jukka Kotola, puheenjohtaja Mari Heroja-Anttila   

Erkki Holkko  Maritta Rinta-aho 

Mauri Haapasaari Hanna Murtomäki-Kukkola 

Auli Viitasaari Mika Viitanen   

Seppo Karjala Eija Kuoppa-aho 

Merita Myllymäki Heikki Lehisalo 

Timo Hyvösaho Päivi Laitila 

Juha Viitasaari Kari Laasala 

Katriina Hyvölä Auni Syrjänen 

Juhani Suojaranta  Tapani Tasanen 

Teuvo Viitasaari Harri Kleimola 

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 2019 

aikana yhdeksän kertaa eri puolilla toiminta-aluetta. Kokouksien lisäksi hallituksen jäsenet osallistuvat 

paikallisiin ja kunnallisiin tapahtumiin ja mahdollisuuksien mukaan tarjolla oleviin koulutuksiin ja 

tilaisuuksiin.  Hallituksen jäsenet toimivat aktiivisesti yrittäjäjärjestöissä, kyläyhdistyksissä ja 

kunnallispolitiikassa. Hallituksen jäseniä toimii myös maakunnallisissa ja valtakunnallisissa järjestöissä, 

jolloin saamme ajantasaista tietoa alueeseemme vaikuttavista asioista.  

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-toiminnasta. Kullekin työntekijälle on määritelty oma 

päävastuualue ja asiakasneuvontatehtäviä 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 Nuoriso Leader -kustannuksiin, jotka eivät ole 
hankerahoituksessa hyväksyttäviä. 

Yhteystiedot 

Toiminnanjohtaja/alueen kehittämistoiminta ja yritystuet 

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 

 

 

                               


