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Paula Erkkilä

Yleistietoa yhdistyksestä
Kuudestaan ry on vuonna 1999 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys, jonka tehtävänä on edistää toimintaalueensa 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.

Vuosi 2020
Vuodesta 2020 muodostui hyvin erilainen, covid19 -pandemia eristi ihmisiä ja vuosi oli täynnä
muutoksia lähes kaikilla elämän osa-alueilla. Vuoden aikana on totuttu etätöihin ja palavereihin sekä kasvomaskien käyttöön. Mutta ei niin pahaa, ettei jotain hyvääkin;
työelämässä ja kotitalouksissa otettiin todellinen digiloikka. Muutosvastarinta digitalisaatiota
kohtaan koki tappion ja etätyöskentely arkipäiväistyi.
Valitettavasti vuosi toi mukanaan myös lomautuksia, yt-neuvotteluja ja konkursseja. Matkailu- ja ravintola-ala,
kulttuuritapahtumat ja alihankintaketjut ovat kärsineet. Epävarma tilanne vaikeutti sekä ihmisten että yritysten
rahankäyttöä ja tulevaisuuden suunnittelua. Tilannetta helpottaakseen valtion ja EU:n toimesta otettiin käyttöön
erilaisia tukimuotoja. Yrityksille suunnattiin tukea koronan aiheuttamasta tilanteesta selviytymiseen monipuolisesti,
mutta valitettavasti yritysten joukkoon mahtui väliinputoajia, joille tukia ei voitu myöntää.
Kuudestaan Leader-ryhmän toimintaa epidemia vaikeutti monin tavoin. Esimerkiksi suunnitellut yleisötilaisuudet alueen
aktivointiin ja hyvinvointiin liittyen jouduttiin perumaan, kansainväliset nuorten leirit siirtyivät ja vierailut eri kohteissa
sekä asiakastapaamiset olivat rajoitettuja. Asiakastapaamiset ja hankepalaverit pidimme pääosin Teams- sovelluksella
tai puhelimitse. Suunnitellut messutapahtumat peruttiin alueellamme ja yhteistyökumppanien alueilla.
Vuosikokouksemme siirtyi keväältä syksyyn ja hallituksen kokoukset pidettiin pääsääntöisesti etäyhteyksillä Teamssovellusta hyödyntäen.

1. Elävä maaseutu ja hyvinvoivat ihmiset -strategian toteuttaminen vuonna
2020
1.1 & 1.2 Strategian tavoitteiden toteumatilanne ja rahoitetut hankkeet
Kuudestaan ry:n Leader-strategialla Elävä maaseutu– hyvinvoivat ihmiset ovat kaksi pääteemaa: Kehittyvät elinkeinot
ja yrittäjyys sekä Asuminen, ihmiset ja ympäristö. Strategian toteutumista seurataan Maaseutuohjelman ja omien
mittareiden avulla. Kuudestaan ry:n hallitus tekee tarvittaessa rahoituslinjauksiin muutoksia, jotta strategian tavoitteet
toteutuvat suunnitellun mukaisesti. Kuudestaan Leader -ryhmälle myönnetty lisäraha antoi hienon mahdollisuuden
toteuttaa elinvoimaa ja työllisyyttä lisääviä toimia. Vuoden 2020 aikana ELY-keskus teki myönteisen päätöksen 48:lle
Kuudestaan hallituksen esittämälle hankerahoitushakemukselle. Päätöksen saaneiden hankkeiden kustannusarviot
olivat yhteensä 1.963.117,74 euroa ja myönnetyn tuen määrä 1.033.454,72 euroa.

Kehittyvät elinkeinot ja yrittäjyys -teema
Kehittyvät elinkeinot ja yrittäjyys -teeman toimenpiteisiin on suunniteltu sidottavan 40 prosenttia kehyksestä. Tämä
tavoite on toteutunut. Strategiassamme mainitun kehittämismyönteisen ilmapiirin luominen on onnistunut hyvin, koska
olemme voineet olla tukemassa useita innovaatioita ja keksintöjä ohjelmakauden aikana. Vuoden 2020 aikana
perustamistukia on myönnetty yhdelle keksinnölle sekä kahdelle tuotekehityshankkeelle, joita kaikkia voidaan
luonnehtia innovaatioiksi.
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Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus teki vuonna 2020 virallisen päätöksen 10 yritystukihakemukselle ja neljälle
elinkeinolliselle kehittämishankkeelle. Yhdelle yritystukihakemukselle tehtiin Kuudestaan ry:n hallituksen esityksestä
kielteinen päätös ja yhden hakemuksen yritys perui.
Nro
84487
98552
105685
109841
113994
112776
113944
114535
116575
121915

Yritystuet
yksityinen kustannusavio tuki%
Meratia Oy Tuotantotilojen hankinta
169796
212244
20
Hanskitrans Oy Tuotantotilan hallinta
100305
125382
20
LehtoPeat Oy SuoSpa palvelujen suunnittelu ja kehittäminen
0
28000 100
Moobeli Oy - Design ekoroskis
0
34640 100
Kuortaneen energiaosuuskunta Biokaasulaitoksen perustamisselvitys
17500
35000
50
Metsätyö Esko Laitila Oy Hortahanskan tuotekehitys, mallisuojaus ja
markkinointi
0
21338 100
Töysä Inn Kiinteistön hankkiminen
22800
28500
20
Ajutech Oy Uuden toimitilan hankinta
220800
276000
20
Konsepa Oy Koneinvestointi
163920
204900
20
Töysä Inn Majoitus- ja ravintolatilojen varustelu
38755
48444
20
Yhteensä
733876
1014448

tuki
42449
25076
28000
34640
17500
19694
5700
55200
40980
9689
278928

Moobeli Oy, Design ekoroskis
Hanna Sirama on kehittänyt Leader-tuen avittamana
huonekaluinnovaation; optimoidut ja helppokäyttöiset
kalusteet helpottamaan kotitalouksissa tapahtuvaa
kierrättämistä ja lajittelua. Kauhajoella valmistettavia
kalusteita myydään yrityksen omilla verkkosivuilla.
Kokopäiväiseksi yrittäjäksi vuonna 2004 siirtynyt Sirama on
ekonomi ja toiminut useassa startup-yrityksessä, erilaisia
liikeideoita syntyykin lähes päivittäin. Myös idea
kierrätyskalusteesta lähti omasta tarpeesta ja vallitsevasta
ilmapiiristä. Kiinnostus ekologisia ratkaisuja kohtaan
Moobeli Oy:n kalusteet tekevät kierrättämisestä
kasvaa jatkuvasti ja monessa kotitaloudessa on alettu
vaivatonta.
kierrättää. Ongelmaksi kuitenkin muodostuu, mihin
kierrätettävät jätteet saisi siististi jaoteltua. Tähän
tarpeeseen Hanna Sirama ideoi tyylikkäät ja toimivat kierrätyskalusteet, joita on saatavissa kolmea eri mallia.
Yritykselle myönnettiin perustamistukea ja hankkeeseen saatiin sisällytettyä monipuolisesti erilaisia työpaketteja, jotka
tukivat uuden tuotteen kehittämistä ja kaupallistamista. Osana hanketta avattiin www.ekosti.fi -verkkosivut, jotka
sisältävät myös verkkokaupan.

Metsätyö Esko Laitila Oy, Hortahanskan tuotekehitys
Päivi Laitila on ollut kiinnostunut yrteistä jo pitkään. Lapsena
yrtit ja kasvit olivat mukana leikeissä. Myöhemmin Laitila
tutustui yrtteihin työskennellessään yrittäjänä muun muassa
kasvo- ja jalkahoitojen parissa. Aluksi Laitila käytti yrttejä
ulkoisesti muun muassa voiteissa ja myi luonnonkosmetiikka
hoitolassaan, mutta myöhemmin hän tutustui myös yrttien
sisäiseen käyttöön mausteena ja ruoanlaitossa. Esimerkiksi
kuusenkerkkäsiirappia hän on valmistanut itse jo 20 vuoden
ajan.
Idea yrttien keruuta helpottavasta hortahanskasta lähti
kokeneelta
luonnonyrttien
kerääjältä
päähänpistosta.
Esimerkiksi kuusenkerkkien kerääminen siirappia varten oli jo
pitkään tuntunut hitaalta ja työläältä. Laitila teippasi sankoja
käsivarteen työn helpottamiseksi.
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Päivi Laitilan kehittämä hortahanska helpottaa
luonnonyrttien keräämistä.

Luonnontuote- ja villiyrttiala on jatkuvassa kasvussa ja kaipaa kipeästi uusia innovaatioita yrttien keräämisen
helpottamiseen ja tehostamiseen. Vuonna 2019 Laitila osallistui luonnontuotteiden keruumenetelmien ideakilpailuun,
jossa vielä raakileversiona esitelty hortahanska sijoittui toiseksi. Laitila päätti lähteä viemään ideaa toden teolla
eteenpäin. Tässä kohtaa hän haki Kuudestaan ry:ltä Leader-rahoitusta, jonka turvin lähti kehittämään tuotetta ja brändiä
eteenpäin. Nyt tuotteet ovat myynnissä www.hortahanska.fi -verkkosivuilla.
Nro
Elinkeinolliset kehittämishankkeet
110017 Alavuden kehitys Tieto lisää tulosta
Alavuden Kehitys Oy Biokaasulaitoksen teknis-taloudelliset
110460 toimintaedellytykset Alavudella
Alavuden kehitys oy Biokaasulaitoksen optimaalisen sijainnin
126553 mallintaminen Alavudella
126800 Ähtärin matkailu Oy / Ähtäri Travel LTD Matkailutuotteet verkossa
Yhteensä

yksityinen kustannusavio tuki%
4500
45000
90

tuki
40500

1196

11955

90

10760

2574
14000
22270

12872
70000
139827

80
80

10298
56000
117557

Alavuden kehitys Oy, Tieto lisää tulosta
Tieto lisää tulosta -koulutushankkeessa järjestetään
koulutusta yrityksille ja yhdistyksille mm. seuraavilta osaalueilta: markkinointi ja myynti, toimisto-ohjelmat, strategia ja
liiketoimintasuunnitelma, talouden perusteet, verotus sekä
sopimukset ja niiden hallinta. Koulutukset ovat avoimia kaikille
- ydinkohderyhmänä ovat mikro- ja pienyrittäjät, mutta
tarjonnasta hyötyvät myös yhdistysten toimijat ja maaseudun
asukkaat. Hanke on tavoittanut hyvin osallistujia koko
Kuudestaan toiminta-alueelta ja koulutusten teemat ovat
ajankohtaisia. Hankkeen tavoitteena on alueen toimijoiden
osaamisen
kehittäminen
keskeisissä
liiketoiminnan
kannattavuutta, kasvua ja kehittämistä tukevissa osa-alueissa.

Asuminen, ihmiset ja ympäristö -teema
Asuminen, ihmiset ja ympäristö –teeman kehittämistoimiin on suunniteltu sidottavan 60 prosenttia kehyksestä ja tämä
on toteutunut strategian mukaisesti. Teemasta rahoitetut toimenpiteet ovat kuluneena vuonna keskittyneet pääosin
ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin. Kuudestaan ry:n on oman toiminnan hankkeet ovat kansainvälisiä, nuoriin ja
kulttuuriin liittyviä. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on tehnyt virallisen päätöksen seitsemälle yleishyödylliselle
kehittämishankkeelle ja 14 investointihankkeelle sekä kahdelle kansainväliselle ja kahdelle alueiden väliselle hankkeelle.
Nro
Yleishyödyllinen kehittäminen
113554 Metsänhoitoyhdistys SOINI ry Minun maani
113568 Soinin kunta Pitäjän elinvoiman ekosysteemi

yksityinen kustannusavio tuki%
2500
12500
80
13960
69800
80

121525 Kuortaneen kunta Kuortaneen keskustaajaman kehittämishanke
Hankajärven vesiensuojeluyhdistys ry Hankajärven
121743 kunnostussuunnitelman laatiminen
124761 Ähtäri Zoo ry Matkalla kohti Metsämaailmaa
126492 Alavuden Kehitys Oy Kuuden tähden reitistö kuntoon!
140071 Ähtärin kaupunki Nuorisotyötä e-urheillen Ähtärissä -esiselvityshanke
Yhteensä

tuki
10000
55840

7500

37500

80

30000

865
14000
13427
1000
53252

8650
70000
67137
10000
275587

90
80
80
90

7785
56000
53710
9000
222335

Ähtäri Zoo Oy, Matkalla kohti metsämaailmaa
Suomi elää metsästä. Silti meiltä puuttuu paikka, jossa voi ohjatusti tutustua suomalaiseen metsänhoitoon, kasveihin,
eläimiin ja kaiken sen merkitykseen maapallon hyvinvoinnille. Paikka, jossa on tarjolla ajankohtaista tietoa ja konkretiaa
metsän hakkuusta sen halailuun, jokaiselle - lapsista metsäalan ammattilaisiin.
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Matkalla kohti Metsämaailmaa Ähtäri Zoo Resort Oy:n ja
yhteistyökumppaneiden toteuttama metsämaailman
toiminnan suunnitteluun sekä sitä tukevien selvitysten ja
jatkosuunnitelmien tekemiseen keskittyvä hanke, joka
toimii Ähtärin, Alavuden ja Soinin alueella. Suunnitteilla
oleva tulevaisuuden Metsämaailma ei tunne kuntarajoja se tulee olemaan koko Suomea palveleva metsäaiheinen
kokonaisuus, joka tarjoaisi organisoidusti opastusta ja
tutustumiskierroksia metsäluontoon, metsänhoitoon ja
esimerkiksi puusta rakentuviin tuotteisiin. Metsämaailma
= oppimista ja ikimuistoisia kokemuksia suomalaisessa
metsässä, punaisena lankana ympäristökasvatus ja
elämyksellisyys.
Nro
107083
108106
110474
114047
115206
120226
124401
125179
126695
126837
127402
127769
130184
145169

Yleishyödylliset investointihankkeet
Hautakylän kyläyhdistys r.y. Havulinnan kunnostus
Laasalan kyläseura ry Alasen rannan kehittämishanke
Suomenselän eläinharrastajat ry Kalusto hanke
Hakojärven kyläyhdistys ry Hakojärven valaistu kuntoporrashanke
kylän toimintakeskukseen
Soinin Moottorikerho ry Kelkkareittien perusparannus
Töysän Nuorisoseura ry Nuorisoseurantalon keittiöremontti
Hautakylän Metsästysseura r.y. lahti/monitoimivaja
Mäkikylän kyläseura ry Kyläseuran kota
Ouran-Lintulan Metsästysseura ry Riskun Majan kunnostus
Länsirantaaset ry Laavuhanke
Ähtärin Pallohaukat ry Ulkosalibandykentän rakentaminen
Soinin kunta Esteetön liikuntareitti
Ähtärin Urheilijat ÄhtU ry, Mustikkavuoren tekonurmi
Alavuden Ilmailukerho Ry Oppilaskaluston hankinta 2020
Yhteensä

yksityinen kustannusavio tuki%
7270
20770
65
6731
19231
65
11862
33891
65
6896
8000
7219
16000
7468
2896
7399
14000
9990
8050
6485
120265

19701
22000
20625
42000
21338
8273
21140
40000
27000
23000
18529
337498

65
64
65
62
65
65
65
65
90
65
65

tuki
13500
12500
22029
12806
14000
13406
26000
13870
5377
13741
26000
17010
14950
12044
217234

Hakojärven kyläyhdistys ry, Kuntoportaat
Hakojärven kyläyhdistyksen hankkeella rakennettiin valaistut 60 metriä pitkät
portaat ajanottomahdollisuudella ja yhdellä kaiteella kyläkoulun vieressä
sijaitsevaan mäkeen, joka on kyläyhdistyksen vuokraamalla maapohjalla.
Tavoitteena on monipuolistaa jo alueella olevia harrastusmahdollisuuksia.
Lähistöllä sijaitsee kyläläisten rakentamat ja ylläpitämät jääkiekkokaukalo.
nurmijalkapallokenttä, skeittirampit sekä kota. Läheisyydessä on lisäksi
tekonurmikenttä ja lasten leikkikenttä välineineen. Kuntoportaat ovat tämän ajan
suosiossa ja toivottu lisä harrastusmahdollisuuksiin. Alueella on julkiset wc -tilat
sekä valaistu kota kaikkien käytössä.
Hankkeen tavoitteena on saada lisäharrastajia alueelle sekä uusia harrastajia
liikunnan pariin. Tavoitteena on myös saada kuntoportailla Hakojärven
harrastuskeskus entistä vetovoimaisemmaksi lähiliikuntapaikaksi. Uusi pyörätie
alueelle mahdollistaa kävijät jopa Alavuden keskustasta asti. Hanke toteutetaan
kokonaan kyläläisten talkootyönä. ELY-keskuksen rahoituksella toteutettiin
kuntoportaat Soinin Vuorenmaahan ja Ähtärin Mustikkavuorelle

Kansainvälinen yhteistyö
Nro
Kansainväliset hankkeet
124601 Kuudestaan ry TARTU MAISEMAAN
129564 Kuudestaan ry Your culture, My culture
Yhteensä

yksityinen kustannusavio tuki%
0
127921 100
0
34592 100
0
162513
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tuki
127921
34592
162513

Kuudestaan ry, Tartu Maisemaan: Grab the Landscape
Tartu Maisemaan on Kuudestaan ry:n hallinnoima, koko toiminta-alueen lapsille
ja nuorille suunnattu kansainvälinen hanke, joka toteutetaan yhteistyössä
espanjalaisen Leader Ceder Axarquian ja Alajärven kaupungin kanssa.
Loppuvuodesta 2020 alkaneen hankkeen keskeisiä teemoja ovat viestintä-, taide
ja talouskasvatus. Hankkeen tavoitteena on innostaa nuoria valokuvauksen ja
tekstintuoton pariin, samalla hyödyntäen uusia tekniikoita ja parantaen nuorten
työelämävalmiuksia. Lisäksi kehitetään nuorten taitoa ja kykyjä vastaanottaa
nykyajassa vallitsevaa tietotulvaa ja parannetaan heidän osaamistaan viestien
vastaanottajina ja median kuluttajina. Lähdekriittisyys ja viestintävälineiden
käytön rajoittaminen tuodaan esille.
Loppuvuoden 2020 aikana nuorille tarjottiin etänä toteutettavia kursseja liittyen
valokuvaukseen, viestintään ja talouden hallintaan. Lisäksi valmisteltiin
hankkeen teemojen mukaista kerho- ja leiriohjelmistoa.

Alueidenväliset hankkeet
Nro
Alueidenväliset hankkeet tuensiirto
100487 SeAMK: Hyvinvointia luonnosta – Well-being from Nature
109057 JPYP tuen siirto Järviseutu Goes Smart
Yhteensä

yksityinen kustannusavio tuki%
0
25000 100
0
9888 100
34888

tuki
25000
9888
34888

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 Kuudestaan ry:lle siirtynyt vetovastuu päättyi vuoden 2020 aikana. Kylien kehittämisen yhteistyötä
jatketaan KYLILLE III-hankkeella, jonka vetovastuu on Aisapari ry:llä.

KYLILLE II ja III
Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmät ovat toteuttaneet yhteistyössä kylien
kehittämistä Maaseutuohjelman rahoituksella jo kahden ohjelmakauden
ajan. Kylille III hanke käynnistyi vuonna 2020.
Kylätoimintaa,
kuten
kaikkea
muutakin
toimintaa,
leimasivat
koronarajoitukset.
Joitakin
tapahtumia
pystyttiin
toteuttamaan
lähitapahtumina. Alkuvuonna hanke järjesti Vapepa-infon ja loppusyksyllä
innostettiin väkeä osallistumaan Vapepan järjestämiin harjoituksiin
Alavudella ja Ähtärissä. Hanke järjesti kylätapaamisia, jossa kokoonnuttiin
rajoitusten mukaan muutaman hengen pienellä porukalla. Näissä
tapaamisissa suunniteltiin kylien omia toimenpiteitä toteutettavaksi
koronarajoitusten puitteissa. Kylätapaamissa työstettiin kyläyhdistysten
hallitusten
kanssa
kylien
varautumissuunnitelmia.
Virtuaalista
kylätapaamista kokeiltiin loppuvuonna.
Valtakunnallinen
Avoimet
kylät
-päivä
13.6.2020
toteutettiin Mäkikylän kyläseura ry:n rakentama
poikkeuksellisesti verkossa. Tapahtumaan saatiin mukaan paljon sellaisia viihtyisä kota.
kyliä, jotka eivät olleet aiemmin mukana. Kuudestaan toiminta-alueelta oli
ensikertalaisia mukana esittelemässä kyläänsä virtuaalisesti.
KYLILLE-hankkeella päivitettiin Kuudestaan ylläpitämää Löytöretkiä lähellä -blogia, jossa esitellään monipuolisesti
pääosin kylillä toimivien yhdistysten ylläpitämiä reittejä ja kohteita. Kuudestaan toiminta-alueelta ulkoilureitit olivatkin
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kuluneena vuonna erittäin suosittuja ja turvallisia harrastuspaikkoja. Etenkin alueella retkeilevät sekä matkailijat ja
matkailuyrittäjät ovat hyödyntäneet ja kiitelleet blogia.

ViestitELLEn -hanke
Kuudestaan hallinnoi Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien yhteistä ViestitELLEn-hanketta, joka päättyi kesällä 2020.
Viestitellen-hankkeella toteutettiin viestintää monipuolisesti ja osallistuttiin valtakunnallisiin viestintäkampanjoihin,
kuten Tee se Suomessa -kampanjaan. Hankkeen toimenpiteenä julkaistiin yhteistä Uhoo-uutiskirjettä, julkaistiin
artikkeleita alueella toteutetuista hankkeista sekä päivitettiin uhoo.fi-verkkosivuja.

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.
Alkuvuonna 2020 Kuudestaan ry:lle myönnettiin Erasmus+ -rahoitusta hakemuksen perusteella nuorisovaihtoon, mutta
kesälle suunniteltu vaihto siirtyi tuonnemmaksi koronatilanteen vuoksi. Rahoitusta voi jatkoajan ansiosta käyttää
vuoteen 2022 saakka.
Yhdistyksen sisällä toimii oma nuorisohallitus, 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 7 000 euroa.

1.3 Rahoitettujen hankkeiden vaikutukset
Tekemämme yrittäjyyskyselyn pohjalta voidaan todeta, että yritystuet ovat vaikuttaneet alueellamme erittäin
merkittävästi yritysten toimintaan ja talouteen. Matkailun kehittämishankkeilla on ollut keskeinen vaikutus yritysten
välisen yhteistyön lisääntymiseen esimerkiksi markkinoinnissa. Nuorten hankkeissa kansainvälisillä toimilla on ollut
positiivinen vaikutus asennemuutoksiin, suvaitsevuuteen ja ympäristötietoisuuteen sekä kestävään kehitykseen.
Kyselytutkimuksen mukaan oma kotikunta koettiin monissa vastauksissa juuri sopivan kokoiseksi, joten Kuudestaan
pyrkii hankkeiden avulla vaikuttamaan viihtyvyyttä lisääviin toimenpiteisiin ja työpaikkojen syntymiseen.

Ähtärin matkailu Oy, Ähtäri Boost
Ähtärin Matkailu Oy:n on yhdessä ähtäriläisten
matkailuyrittäjien kanssa elvytttänyt Venäjälle suunnattua
markkinointia käynnistämällä ja pilotoimalla matkailun
tuotekehitystä ja markkinointia yhteistyöhankkeen avulla.
Hankkeesta tehtiin pilottiluonteisesti toimenpiteitä, jotka on
jatkossa mahdollista toteuttaa myös muihin valittuihin
kohdemaihin.
Yhteistyötoimenpiteellä
yritysryhmän
markkinointitoimenpiteitä suunniteltiin ja toteutettiin
pääasiassa digitaalisesti muun muassa somemarkkinointina.
Hankkeen päätavoite oli hankkia ja tuottaa alueen pienille
yrityksille uutta tietoa ja taitoa tuotteiden ja palvelujen
kehittämisessä sekä markkinoinnissa. Tavoite onnistui
erinomaisesti ja se antoi yrityksille mahdollisuuden kasvattaa
alueen ympärivuotista matkailua ja kävijämääriä sekä saada
aikaan toimiva tuotekokonaisuus. Hanketta on pyydetty
esittelemään toimenpiteitään myös muille alueille sen saaman
hyvän julkisuuden ja myönteisen palautteen vuoksi.
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Ähtäri Zoon Lumi-pandan leikkejä tullaan katsomaan
kauempaakin

Kuudestaan ry, Eco North
Kuudestaan on onnistunut erinomaisesti nuorten
aktivoinnissa ja kansainvälisessä yhteistyössä.
Vuonna 2020 päättynyt Eco North -hanke tarjosi
alueemme lapsille ja nuorille ympäristö- ja
yrittäjyyskasvatusta
sekä
monipuolisesti
kansainvälisiä mahdollisuuksia.
Hankkeen ympäristökasvatusaiheinen pakopeli on
kerännyt satoja pelaajia kaikissa alueen kunnissa.
Erasmus+ -rahoituksella toteutetut ja Leaderkumppaneiden kanssa yhteistyössä järjestetyt
nuorisovaihdot sekä Allianssin kansainväliset
vapaaehtoistyöleirit ovat tarjonneet alueen nuorille
ikimuistoisia kansainvälisiä elämyksiä.
Paikallisesti on järjestetty lapsille monenlaisia retkiä,
päiväleirejä, teemapäiviä, kerhoja ja muuta
ohjelmaa, jotka ovat tarjonneet ympäristö- ja
yrittäjyyskasvatusta. Koronapandemian aikanakin
pystytty
ulkotiloissa
järjestämään
lapsille
monenlaista toimintaa ja myös mm. itsenäisesti
kierrettävä QR-koodeilla toimiva tehtäväpolku, joka
löydettävissä paikkakuntien pururadoilta.

on

oli

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. Tekemiemme kyselyjen perusteella voidaan todeta, että Kuudestaan ry on onnistunut
paikallisessa kehittämisessä hyvin. Rahoitettujen hankkeiden monipuolisuus ja laatu kertoo toimintamme laadusta.
Hankerahoitusta hakeneilta yrityksiltä ja yleishyödyllisiltä toimijoilta saamme jatkuvasti kiitosta hyvästä palvelusta.
Hankeneuvontaa on toteutettu henkilökohtaisissa tapaamisissa alkuvuodesta, mutta Teams-sovellus on ollut
käytössämme maaliskuusta saakka perinteisen puhelinneuvonnan lisäksi. Kuluneena vuonna viestimme paljon myös
koronatuista ja ohjasimme asiakkaita eri rahoituslähteisiin.
Rahoitustoiminnan lisäksi viestimme erilaisista ajankohtaisista asioista ja osallistumme myös itse aktiivisesti erilaisiin
tempauksiin, jotka vuonna 2020 ovat liittyneet muun muassa energiansäästöön, hävikkiruokaan, vieraslajien torjuntaan
ja avoimet kylät -tapahtumaan sekä työllisyyttä edistäviin toimiin. Turvallisuus on vuoden 2020 aikana ollut erittäin
ajankohtainen ja maaseudun asukkaita kiinnostava teema. Olemme osallistuneet Vapepan järjestämän infotilaisuuksien
ja etsintäkurssien viestintään.
Nuorten tavoittamisessa olemme onnistuneet erinomaisesti. Nuoret ovat osallistuneet erilaisiin kuntakohtaisiin
tapahtumiin ja teemme tiivistä yhteistyötä kuntien nuorisotoimesta vastaavien henkilöiden ja eri järjestöjen kanssa.
Olemme saaneet nuorisohallituksen toimimaan hyvin ja lisäksi olemme saaneet yhdistykseen runsaasti nuorisojäseniä.
Viestintää on toteutettu monikanavaisesti. Uutiskirjeessä olemme esitelleet toimintaamme ja rahoittamiamme
hankkeita ja kotisivuja www.kuudestaan.net päivitetään jatkuvasti. Paikallis- ja maakuntalehdet ovat hienosti
huomioineet eri toimenpiteet, joihin olemme myöntäneet tukea ja saamme useita kertoja viikossa lukea lehdistä
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mielenkiintoisia artikkeleita tukemistamme kohteista. Rahoitusta koskevia tiedusteluita tulee tasaiseen tahtiin, joten
viestintämme palvelustamme on onnistunut erittäin hyvin. Sosiaalisessa mediassa saamamme julkisuus on kasvanut ja
siihen olemme erittäin tyytyväisiä. Facebookissa välitämme tietoja ajankohtaisista asioista useita kertoja viikossa ja
Instagram seuraajien määrä nousee jatkuvasti. Ylläpidämme myös Löytöretkiä lähelle -blogia
https://loytoretketblog.com/, jolla on jo vuosia ollut todella paljon lukijoita. Nyt blogissa esiteltyihin paikkoihin
tutustutaan aiempaakin enemmän johtuen retkeilyn huomattavasta kasvusta. Blogissa esitellään alueemme
monipuolisia retkeily- ja tutustumiskohteita, joista moniin olemme myöntäneet Leader-rahaa.

Toiminnan laatu
Pyrimme kehittymään ja parantamaan palvelumme laatua jatkuvasti. 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 jäsenten ja uusien työntekijöiden perehdytysmateriaalina sekä tarpeen
vaatiessa kriisimappina. Laatukäsikirja antaa erittäin kattavan kuvauksen toiminnastamme, työtavoista, arvoista ja
tavoitteistamme. Toiminnan vertaisauditointia olemme jatkaneet vuoden 2020 aikana Joutsenten reitti ry:n kanssa.
Päätimme jatkaa hyvää yhteistyötä ja sparraamme toisiamme kehittämistyössä sekä jaamme avoimesti ideoita ja
hyväksi havaittuja toimintatapoja keskenämme.
Verkostoanalyysia olemme valmistelleet toimiston ja hallituksen, sekä sidosryhmien kanssa yhteistyössä.
Verkostoanalyysissä olemme pohtineet omia verkostojamme, sekä sidosryhmiemme verkostoja, jotka linkittyvät ja
tuovat lisäarvoa toimintaamme. Verkostoanalyysi on olennainen osa laatutyötämme ja omaa kehittymistämme.
Osaamisen lisäämistä toteutamme osallistumalla erilaisiin tarjolla oleviin koulutuksiin henkilökunnan ja hallituksen
toimesta. Järjestämme itse vuosittain hallituksen jäsenille perehdytyskoulutusta. Välitämme maaseutuverkoston ja
ruokaviraston toimittamaa ajantasaista tietoa sähköpostilla ja käymme ne läpi jokaisessa hallituksen kokouksessa.
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 tarpeen mukaan hankkeiden toteuttajille. Alueen toimijoiden osaamisen
lisäämisestä huolehdimme ajantasaisella viestinnällä sosiaalisessa mediassa, www.kuudestaan.net sivuilla sekä
paikallisen median ja tiedotteiden avulla.

Itsearviointi
Kuudestaan ry:n toteuttaman itsearviointiraportin havaintoja hyödynnetään jatkuvasti työntekijöiden ja hallituksen
jäsenten toiminnoissa. Työntekijöiden ja hallituksen välillä vallitsee avoin, hyvin myönteinen ja keskusteleva ilmapiiri,
joka edesauttaa toimintamenetelmien kehittämistä ja osallistumista kehittämistyöhön. Hallitus antaa työntekijöille
palautetta ajantasaisesti ja antaa toimintaehdotuksia sekä tukee työntekijöiden työtä.

Sidosryhmäkyselyt
Eteläpohjalaiset Leader-ryhmät: Aisapari, Kuudestaan, Liiveri ja Suupohja teettivät alueen nuorille kyselyn, jonka
tarkoituksena oli muun muassa selvittää, mitä nuoret Etelä-Pohjanmaalla arvostavat ja mihin he toivovat muutosta sekä
löytää tarpeita ja toiveita, joihin Leader-ryhmien olisi mahdollista hanketoiminnalla vastata. Alkuvuoden 2020 aikana
toteutettuun kyselyyn saatiin vastauksia yhteensä 769 kappaletta ympäri Etelä-Pohjanmaata. Vastaajista 70 prosenttia
oli sitä mieltä, että opiskelumahdollisuuksien perässä olisi ainakin väliaikaisesti lähdettävä kotiseudulta. 57 prosenttia
puolestaan näki, että lähtisi parempien työmahdollisuuksien perässä toisaalle. Toisaalta kolmannes vastaajista koki
kaipaavansa uutta sosiaalista ympäristöä ja niin ikään kolmannes kaipasi miellyttävämpää asuinympäristöä. 28
prosenttia kertoi haluavansa itsenäistyä, ja se onnistuisi paremmin kauempana kotoa. Sen sijaan esimerkiksi paremmat
kaupalliset, liikuntaan tai liikenteeseen liittyvät palvelut, kulttuuritarjonta tai oman kotipaikkakunnan syrjäisyys eivät
vaikuttaneet yhtä merkittävästi muuttohaluihin. Alueen rauhallisuus ja turvallisuus keräsivät kiitosta,
kehittämiskohteissa oli enemmän hajontaa. Parhaiksi puoliksi kotikunnassaan vastaajat näkivät turvallisuuden ja
rauhallisuuden, yhteisöllisyyden ja hyvän yhteishengen, puhtaan ja kauniin luonnon sekä perheen ja ystävät. Oma
kotikunta koettiin monissa vastauksissa juuri sopivan kokoiseksi.
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Eteläpohjalaiset Leader-ryhmät tekivät yrityksille investointikyselyn. Kyselyyn vastasi 53 investointitukea saanutta
yritystä: Leader Kuudestaan ry:n alueelta 19, Leader Aisaparin ja Leader Suupohjan alueilta kummastakin 12 ja Leader
Liiverin alueelta 10. Tulokset kertovat ykskantaan, että investointituilla on ollut merkittävä rooli yritysten toiminnalle.
Erittäin merkittäväksi vaikutuksen koki 57 % ja merkittäväksi 34 % vastaajista. Vain 9 % koki merkityksen melko
vähäisenä. Alueen yrittäjien kokemukset Leader-ryhmien kanssa asioinnista olivat hyvin positiivisia ja he suosittelisivat
erittäin todennäköisesti (91 % vastanneista) tuen hakemista myös muille. Ilman Leader-tukea investoinnit olisivat
jääneet osalla tekemättä. Myönnetyllä tuella oli esimerkiksi vaikutuksia investointipäätösten tekoon, työllistyminen
lisääntymiseen ja tuotteiden arvon nousuun. Tuki mahdollisti myös toimitilojen remontin ja laitteistojen
ajantasaisuuden parantaen työskentelyolosuhteita. Vastanneet yrittäjät olivat erittäin tyytyväisiä (81 %) tai tyytyväisiä
(19 %) Leader-ryhmästä saamansa palveluun. Palvelua kuvatiin sanoilla nopea, asiallinen, henkilökohtainen, avulias,
ohjaava, ystävällinen, innostava ja ammattitaitoinen.

3. Kuudestaan ry alueensa kehittäjänä
Kuudestaan ry:n merkitys paikallisena kehittäjänä on huomioitu ja olemme myös arvostettu ja haluttu
kehittäjäkumppani erilaisiin vapaamuotoisiin toimielimiin yrittäjyyteen ja yhteisöllisyyteen liittyen. Olemme olleet
luomassa kylätoimijoiden verkostoa alueellemme ja teemme aktiivista työtä verkostojen kehittäjänä.
Yritystoiminnan tukemisessa jatkamme työtä työryhmissä, joissa vaikutamme alueen yrityspalvelujen kehittämiseen.
Yritystoiminnassa erityisesti matkailuala on alueellamme ollut nosteessa ja olemme olleet mukana paikallisissa
työryhmissä, joissa työstetään uusia yhteistyöavauksia ja kehittämisideoita. Matkailijavirrat ovat kuluneena vuonna
voimistuneet ja Kuudestaan ry:n kautta on rahoitettu useita matkailua tukevia kehittämistoimia ja investointeja.
Palvelutarjontaa matkailijoille on monipuolistettu yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen toimesta.
Maakunnallinen verkostomme on erittäin laaja ja olemme aktiivinen toimija erilaisissa verkostoissa.
Yhteistyökumppaneihimme ja verkostoihimme lukeutuvat mm. Etelä-Pohjanmaan ja Suomen Leader-ryhmät, ELYkeskus, ProAgria, MTK, Uusyrityskeskus, Etelä-Pohjanmaan yrittäjät, maakuntakorkeakoulut, alueella toimivat
yliopistot, ammatti-instituutit, E-P Kauppakamari ja Etelä-Pohjalaiset Kylät ry. Etelä-Pohjanmaan Liitto järjestää
vuosittain seutukuntakierrokset, joissa keskustellaan alueen kehittämistarpeista ja suunnitellaan tulevia
kehittämistoimenpiteitä. Kaikissa edellä mainituissa tehtävissä tarjoamme Leader-ryhmien paikalliskehittämisen
asiantuntemusta. Leader-ryhmien tärkeys Etelä-Pohjanmaan kehittämistyössä on tunnustettu, siitä esimerkkinä
voidaan mainita Leader-ryhmille myönnetyt jäsen- ja varajäsenpaikat Maakunnan yhteistyöryhmään (MYR) ja
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristöön sekä Etelä-Pohjanmaan Liiton eri työryhmissä. Edellä mainituissa ryhmissä
pystymme vaikuttamaan maakunnan ja oman alueemme monipuoliseen kehittymiseen.
Valtakunnallisessa Suomen Leader-ryhmien verkostossa Kuudestaan työntekijöitä on valittu edustamaan SYTY ry:n
kyläjaostoon ja Maaseutuverkostopalvelujen ohjausryhmään sekä CAP27 toimeenpanon asiantuntijatiimiin. Suomen
Leader-ryhmien yhteisiin toimenpiteisiin osallistumme ajankohtaispäivillä ja Leader-aamukahveilla sekä
valtakunnallisessa Leader-viestintäryhmässä.

4. Tavoitteet vuodelle 2021
Vuoden 2021 aikana covid19-epidemia vaikuttaa vielä valitettavan voimakkaasti kehittämistyöhön, yritystoimintaan ja
hyvinvointiin. Vuoden 2021 aikana pyrimme vahvistamaan sähköisten viestimien käyttöä ja digitalisaatiota sekä
yritysten tukemista. Yritysten tukeminen on tärkeysjärjestyksessä korkealla, sillä yritysten menestysmahdollisuuksien
parantaminen erityisesti vallitsevassa haastavassa tilanteessa tuo alueellemme lisää työpaikkoja ja toimeentuloa.
Haasteellisesta tilanteesta huolimatta haluamme kehittää yhteistyötä kansainvälisten kumppaneidemme kanssa.
Tulevaa ohjelmakautta varten keräämme kylätoimijoilta, yrittäjiltä ja muilta sidosryhmiltä tietoa alueen tarpeista,
tavoitteista ja tulevaisuuden visioista. Tulevaisuuden suunnittelussa nuorten ajatukset kotiseudusta ja siitä, millainen
olisi heidän toiveidensa kotipaikka ovat tärkeitä, näitä ajatuksia keräämme strategiaan.
Siirtymäkauden rahoituksella 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.
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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 27.9.2020 alkaen
Varsinainen jäsen

Varajäsen

Jukka Kotola, puheenjohtaja
Pauli Suutala
Mauri Haapasaari
Auli Viitasaari
Arja Väliaho
Heikki Lehisalo
Timo Hyvösaho
Kari Laasala
Auni Syrjänen
Juhani Suojaranta
Teuvo Viitasaari
Katja Karjala

Arto Ojala
Helli Loukasmäki
Hanna Murtomäki-Kukkola
Mika Viitanen
Jani Takamaa
Seija Ojajärvi
Päivi Laitila
Marjastiina Sorvali
Katriina Hyvölä
Johanna Kankaanpää
Harri Kleimola
Asko Yli-Rantala

Kuudestaan ry:n hallituksen muodostaa 12 varsinaista jäsentä sekä henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenten valinnassa
noudatetaan Maa- ja metsätalousministeriön määrittelemää kolmikantaa. Kolmasosa jäsenistä edustaa maaseudun
asukkaita, kolmasosa yhteisöjä ja kolmasosa paikallista julkista hallintoa. Hallitus kokoontui vuoden 2020 aikana
yhdeksän kertaa pääosin Teams -sovellusta hyödyntäen. Kokouksien lisäksi hallituksen jäsenet osallistuvat
mahdollisuuksien mukaan paikallisiin tapahtumiin sekä 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 sekä kehittämissuunnittelijat Päivi Rintala,
Jaana Sippola ja Jenni Savolainen. Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien yhteinen tiedottaja Marjukka Mäkinen toimi
viestijänä tammikuun 2020 loppuun. Kullekin työntekijälle on määritelty oma päävastuualue ja asiakasneuvontatehtäviä
hoidetaan tilanteen mukaan joustavasti huomioiden osaaminen ja Kuudestaan ry:n toiminnan arvot. Ohjelmakauden
edetessä olemme saaneet valmisteluun monipuolisia hankkeita eri aihepiireistä ja tämän oletetaan johtuvan hyvästä
yhteistyöstä eri toimijoiden kesken. Leader-ryhmän toimisto sijaitsee Alavudella toimistorakennus Fasadissa, työntekijät
tekevät myös etätyötä tilanteesta riippuen. Lisäksi henkilöstö liikkuu joustavasti asiakastapaamisiin tarpeet ja resurssit
huomioon ottaen.

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.
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Yhteystiedot
Taitotie 1
63300 ALAVUS
www.kuudestaan.net
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
Kehittämissuunnittelija/nuoret ja kansainvälisyys
Jenni Savolainen
Puh. 040-051 3744

