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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 oli 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 2021  

 

Kulunut vuosi on ollut suoraan sanottuna vaativa, työntäyteinen ja vaiherikas. Vuoden 2021 alusta kiirehdimme 

valmistelemaan kauden 2014-2020 viimeisiä rahoitushakemuksia päätöskäsittelyyn. Huolellisella työllä saimme 

kiireestä huolimatta kaikki hankkeet päätöksentekoon ja kaikki alueelle myönnetyt varat sidottua. 

 

Siirtymäkausi alkoi virallisesti huhtikuun alussa ja se kestää vuoden 2022 loppuun. Kuudestaan Leader -rahaa on hyvin 

haettavissa siirtymäkaudella. Rahoituksen tarve onkin ollut suuri ja hallitus on käsitellyt kokouksessaan runsaasti 

yleishyödyllisiä hankkeita ja yritystukia. Yleishyödylliset hankkeet ovat olleet vapaa-ajanviettoon liittyviä ja 

kehittämistoimet ovat sisältäneet selvityksiä, reitistöjen kehittämistä, yhteistyötä ja osaamisen lisäämistä. Yritystukia 

on myönnetty hyvin monipuolisesti eri alojen yrittäjien tarpeisiin, muun muassa kone-, laite ja toimitilahankintoihin 

sekä tuotekehitykseen. Hankeneuvonnan lisäksi olemme sekä järjestäneet että olleet mukana useissa tapahtumissa. 

Tapahtumissa olemme aktivoineet alueen asukkaita kehittämään omaan osaamistaan. Lisäksi olemme järjestäneet ja 

olleet mukana hyvinvointiin ja vapaa-ajanviettoon liittyvissä tapahtumissa. Tulevana vuonna jatkamme yhteisöjemme 

ja yritysten tukemista. 

 

Uuteen ohjelmakauteen 2023-2027 olemme valmistelleet paikallista kehittämisstrategiaa ja siihen olemme keränneet 

tietoa monin eri menetelmin: sekä digitaalisesti, että henkilökohtaisissa tapaamisissa. Toukokuun lopussa toimitimme 

Maa- ja metsätalousministeriöön ensimmäisen vaiheen hakemuksen, joka sisälsi paikallisen 

kehittämisstrategialuonnoksen liitteineen. Marraskuun lopussa saimme hakemukseemme palautteen, joka oli 

myönteinen ja kannustava. Loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana tulemme täydentämään strategiaamme 

yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. 

 

Kulunut vuosi on vaatinut työyhteisöltä paljon ja ollut haasteita täynnä, olemme puskeneet niiden läpi yhtenä rintamana 

tuloksekkaasti. Voimme olla ylpeitä yhdistyksestämme, sen työntekijöistä ja hallituksesta, ja odotamme innolla yhteistä 

tulevaisuuttamme ensi vuonna ja tulevina uuden ohjelmakauden vuosina. Suuri kiitos kuuluu myös alueemme 

asukkaille, yrityksille ja yhdistyksille, jotka ovat uskoneet tulevaan ja toteuttaneet kehittämistoimia haastavasta 

ajankohdasta huolimatta. Alueemme kunnat ovat tärkeimmät kumppanimme ja ilman kuntien tukea toimintamme ei 

olisi mahdollista. Kaiken kaikkiaan mennyt vuosi on osoittanut, että yhteistyössä on voimaa ja tähän samaan uskomme 

myös tulevina vuosina. 

Elävä maaseutu ja hyvinvoivat ihmiset -strategian toteuttaminen  

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 
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toteuttaa elinvoimaa ja työllisyyttä lisääviä toimia. Vuoden 2021 aikana ELY-keskus teki myönteisen päätöksen 26 

Kuudestaan hallituksen esittämälle hankerahoitushakemukselle. Päätöksen saaneiden hankkeiden kustannusarviot 

olivat yhteensä 1.245.157,03 euroa ja myönnetyn tuen määrä oli yhteensä 539.737,20 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, sillä 

olemme voineet olla tukemassa useita yritystoimintaa kehittäviä investointeja, innovaatioita ja keksintöjä 

ohjelmakauden aikana.  

 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus teki vuonna 2021 virallisen päätöksen 13 yritystukihakemukselle. Yhden hakemuksen 

yritys perui. 

 

Hanke 
nro Hakija ja hanke Kustannusavio Tuki%     Tuki 

154948 

Rakennusliike Ruuhilehto Oy; Teollisuushallin osto sekä 

koneiden ja laitteiden hankinta 224 989 20 44 998 

158921 Masa-Metalli Oy; Hitsausrobotin hankinta  79 800 20 15 960 

157714 

Autosähkö Vesteri Oy; Autokannan uusiutumiseen 

varautuminen 18 551 20 3710 

157886 Saukrast Oy; Yrityksen sosiaalitilojen rakentaminen 35 762 20 7152 

136136 RRK-Palvelu; Kalusto- ja laitehankinnat 11 255 20 2251 

166399 Psykoterapeutti Taru Koivumäki; Psykoterapeutin työtila 57 928 20 11 586 

166407 Mainostoimisto Uniikki Oy; Investointi kuvauskalustoon 10 643 20 2129 

167776 Jarte Steel Oy; Peittaushallin rakentaminen 50 724 20 10 145 

167523 Taijan Talli; Ravivalmennustallin perustaminen 82 740 20 16 548 

173901 Eläinlääkäri Marianne Huuskonen; Laitehankinnat 14 713 20 2943 

173826 Lavilat Oy; Matkailupalvelujen kehittäminen 27 824 20 5565 

173179 Kivinummi Kimmo; Työkoneiden hankinta  26 935 20 5387 

174780 Visit Hautakylä Oy; Toiminnan laajennus 88 858 20 17 772 

  Yhteensä 730 723   146 145 

 

 

Taijan tallilla Tuurissa valmennetaan ravihevosia               

                   
Taija Metsälä perusti keväällä 2021 ravivalmennustallin 

kotikyläänsä Tuuriin. Yrittäjä treenaa asiakkaiden ravihevosia, 

jonka lisäksi hänellä on varsapihatto. Tällä hetkellä hoidossa on 

14 hevosta. Leader-tuki auttoi yrittäjää alkuun.  

 

-Hankin toimintaan soveltuvan kiinteistön Tuurista ja remontoin 

tallirakennusta. Lisäksi tallille hankitaan vaadittavaa kalustoa 

sekä rakennetaan tarhat ja juoksusuora valmennuspaikaksi, 

Metsälä kertoo.  

 

Tallilla ravihevosia valmennetaan ja tarjotaan täysihoitoa, lisäksi 

yritys tarjoaa hevosten kuljetuspalveluita. Metsälän pitkä 

kokemus niin alalta kuin yrittäjyydestä sekä laajat verkostot 

ravipiireissä tuovat yritykselle asiakkaita ja antavat hyvät edellytykset yritystoiminnalle.  
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Autosähkö Vesteri Oy varautuu autokannan uusiutumiseen  
 

Jo yli 30 vuotta Kuortaneella toimineella Autosähkö Vesteri Oy:llä on vakiintunut asiakaskunta ja laaja tunnettuus 

alueella. Yritys tarjoaa myös autosähkötöitä ja vianetsintää perinteisten auton huolto- ja korjaamopalveluiden lisäksi. 

Yritys on systemaattisesti kehittänyt 

toimintaansa nykyajan muuttuvia tarpeita 

vastaaviksi ja nyt autokannan uusiutuessa 

yrityksen toimintaa halutaan edelleen 

kehittää. 

 

-Autokannan uusiutuessa ja toimialan 

jatkuvasti kehittyessä ja muuttuessa 

tarvitsimme uusia laitteistoja sekä niiden 

käyttökoulutusta korjaamon henkilökunnalle. Uusissa ADAS-varustelluissa autoissa on esimerkiksi uudentyyppisiä 

antureita ja tunnistimia, esimerkiksi kameroita ja tutkia, joiden säätäminen ja korjaaminen ei ole mahdollista ilman 

erillistä kalibrointi- ja säätölaitteistoa, yrittäjä Ari Vesteri kertoo.  Yrittäjän suunnitelmissa on tarjota ADAS-järjestelmien 

kalibrointipalvelua myös muille alueen autokorjaamoille.  

Asuminen, ihmiset ja ympäristö -teema 
 

Asuminen, ihmiset ja ympäristö –teeman kehittämistoimiin on suunniteltu sidottavan 60 prosenttia kehyksestä. Tavoite 

on toteutunut strategian mukaisesti. Teemasta rahoitetut toimenpiteet ovat kuluneena vuonna keskittyneet pääosin 

ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin, esimerkiksi harrastustoiminnan kehittämiseen. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on 

tehnyt virallisen päätöksen seitsemälle yleishyödylliselle kehittämishankkeelle ja kuudelle yleishyödylliselle 

investointihankkeelle.  

 

 

Hanke 
nro Hakija ja hanke Kustannusarvio     Tuki%       Tuki 

146560 
Alavuden Kehitys Oy; Kuuden Tähden Reitistö 
palvelee! 80 000 80 64 000 

144892 Alavuden Kehitys Oy; Kuuden Tähden Reitistö viestii!  75 600 90 68 040 

160672 Alavuden kaupunki; Liikunnasta hyvinvointia (LIHY) 70 000 80 56 000 

160089 

Peränteen Metsästys ja Ampumaseura ry; Ampuradan 

ympäristölupahakemukseen tarvittavien 

ympäristöselvitysten tekeminen 9350 90 8415 

164379 Ähtärin kaupunki; Ähtärin kiertävä kesämuusikko  10 000 90 9000 

178459 Soinin kunta; Viestinnästä voimaa yhteistyöhön  40 000 80 32 000 

179813 Ähtärin Zoo Resort Oy; Metsiemme salaisuuksia  70 000 80 56 000 

   Yhteensä 354 950   293 455 
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Kiertävä kesämuusikko ilahdutti Ähtärissä  

 

Ähtärissä kokeiltiin Kuudestaan ry:n rahoittaman esiselvityshankkeen 

muodossa mallia kiertävästä kesämuusikosta. Näyttävän, Mikko 

Alatalon tähdittämän rekrytointikampanjan päätteeksi kesämuusikoksi 

17 hakijan joukosta valittiin musiikin opiskelija, multi-instrumentalisti 

Aaro Viitanen. Viitanen viihdytti kansaa musiikillaan ympäri Ähtäriä 

kahden kuukauden ajan viime kesänä. Ajatuksena on kehittää 

kaupunkikulttuuria ja tarjota elämyksiä niin paikkakuntalaisille kuin 

matkailijoille. 

 

-Muutamissa Suomen kunnissa on ollut kiertäviä kesämuusikoita, -

taiteilijoita tai bändejä, mutta Ähtärissä mallia ei ole kokeiltu. Meillä 

onkin alusta alkaen ollut ajatuksena, että mallista kehitettäisiin pysyvä 

tämän kesän kokemusten sekä yleisöltä saatujen palautteiden 

perusteella. Perimmäisenä ideana on tuoda kulttuuria saavutettavaksi 

ja luoda hyvää mieltä musiikin avulla, Ähtärin kaupungin vapaa-

aikatoimenjohtaja Marika Puntala kertoo hankkeesta. 

 

LIHY-hanke liikuttaa alueen asukkaita 

Lakeudenportin kansalaisopiston toteuttama Liikunnasta hyvinvointia -hanke liikuttaa Alavuden, Kuortaneen, Soinin ja 

Ähtärin lapsia, nuoria, työikäisiä ja ikäihmisiä. Ajatuksena on aktivoida alueen tahoja sisällyttämään liikunnallisia 

aktiviteetteja toimintaansa ja kannustaa kaikenikäisiä pitämään myös omatoimisesti huolta kunnostaan. Erilaisten 

tapahtumien ja ohjattujen ryhmien avulla aktivoidaan väkeä.  

-Ajatuksena on tuoda liikuntaa osaksi uusien toimijoiden, 

esimerkiksi kyläyhdistysten, tarjontaa sekä kannustaa jo nyt 

kokoontuvia liikkuvia ryhmiä seuraamaan jäsentensä kunnon 

kehittymistä ja monipuolistamaan toimintaansa, hankkeen 

vetäjä Liis Ranta-Knuuttila kertoo. 

Hankkeen tavoitteena on selkiyttää hyvinvoinnin ja fyysisen 

aktiivisuuden palveluja, poistaa päällekkäisyyksiä sekä lisätä 

aitoa yhteistoimintaa, josta kaikki osapuolet hyötyisivät. 

Palvelujen lisääntyminen ja monipuolistuminen tuovat 

elinvoimaa ja vetovoimaa keskustoihin ja kylille.  

 

Hanke 
nro Hakija ja hanke kustannusavio tuki%    tuki 

144892 

Alavuden Kehitys Oy; Kuuden Tähden Reitistö viestii! 

Investointi 4400 75 3300 

166974 

Kukonkylän Kyläyhdistys ry; Ulkokuntosali, valaistus ja 

onkimislaituri 30 000 65 19 500 

166750 Ähtärin eteläinen osakaskunta; Halkoniemen laavu 9538 65 6200 

168359 Töysän Yrittäjät ry; Teeren kieppi -luontopolku 43 936 59 26 000 

168408 

Suomenselän eläinharrastajat ry; Koiraharrastajat -

toiminnan kehittäminen 42 163 62 25 998 

168079 

Suomenselän koskikalastajat ry; Niemisjoen retkeilyreitin 

kunnostus  29 446 65 19 140 

    159 484   100 138 
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Suomenselän eläinharrastajat ry kehittää koiriin ja hevosiin liittyvää toimintaansa  
 
Suomenselän eläinharrastajat on Ähtärin ja lähikuntien hevos- 

ja koiraharrastajien yhteinen yhdistys. Viime vuosina yhdistys 

on kehittänyt toimintaolosuhteitaan; vuonna 2020 valmistui 

hiekkapohjainen ylipainehalli Ähtärin keskustan läheisyyteen. 

Tilava halli tarjoaa mahdollisuuksia moneen, esimerkiksi 

ratsastukseen ja agilityyn.  

Uuden hankkeen tarkoituksena on kehittää rakennetun hallin 

turvallisuutta ja käytettävyyttä. Harjoittelumahdollisuuksien 

kehittyessä edelleen rakennettu halli tarjoaa entistä 

monipuolisemman paikan harrastustoiminnalle ja käyttöaste 

nousee. Hallille hankitaan agility- ja 

tottelevaisuuskoulutukseen tarvittava kalusto sekä hallilla 

järjestetyissä tapahtumissa kovasti kaivatut katsomorakenteet. Lisäksi hankitaan muuta eläinharrastajien toiminnassa 

tarvittavaan kalustoa, varastotila, varavoimakone sähkökatkojen varalle ja etäkoulutusvälineistö. Lisäksi korjataan 

käytettynä ostettu hallin ulkovaippa.  

 

Kukonkylän Kyläyhdistys ry; Ulkokuntosali, valaistus ja onkimislaituri 
 
Soinilaisessa Kukonkylän Kyläyhdistys ry:ssä on aktiivista väkeä. Kukonkylällä on Leader-rahoituksen ja talkootyön 

voimin toteutettu hankkeita aiemminkin. Uusimmassa hankkeessa tehdään Kukonkylällä sijaitsevasta Tillikkarannasta 

entistä viihtyisämpi. Kirkasvetisen lammen rannalla käydään kesäisin uimassa laajalta alueelta. Lisäksi kioski palvelee 

ohikulkijoita ja tuo väkeä rantaan kesäkaudella.  

 

Vuonna 2021 kyläläiset päättivät kehittää Tillikkarantaa edelleen ja 

perustaa sinne ulkokuntosalin, joka palvelee niin kyläläisiä kuin 

ohikulkijoita. Myös kuntosalin valaistukseen panostetaan, jotta se 

palvelee paremmin vuoden ympäri. Samalla hankkeella rantaan 

hankitaan lapsille leikkimökki. Lisäksi rakennetaan rantaan kaivattu 

erillinen onkimislaituri. Kyläläisten tekemällä talkootyöllä on 

hankkeessa tärkeä rooli, sillä muun muassa kuntosalin ja leikkimökin 

pohjatyöt tehdään talkoilla, samoin osa asennustöistä. Hanketta 

lähdetään toteuttamaan kevätkaudella 2022.  

 
 
Digiviestintä haltuun Kuudestaan alueella 

  

Kuudestaan ry:n Digiviestintä haltuun –hankkeen tavoitteena on tuoda Kuudestaan ry:n alueen toimijoille uutta 

osaamista ja rohkeutta digitaaliseen viestintään. Hankkeen avulla toimijat voivat tutustua uusiin viestinnän 

mahdollisuuksiin ja oppia hyödyntämään niitä mahdollisimman tehokkaasti. Tavoitteena on uusien digitaalisten 

menetelmien käyttöönotto sekä osaamisen kehittäminen 

vaikuttavuusviestinnässä.  

Hankkeeseen osallistuville järjestetään webinaarimuotoisia koulutuksia, 

joissa asiantuntijat opettavat monipuolisesti digitaaliseen viestintään 

liittyviä taitoja. Toimijat saavat uusia mahdollisuuksia kohderyhmiensä 

tavoittamiseen ja kehittävät osaamistaan siten, että he pystyvät 

vastaamaan nykyajan asettamiin haasteisiin.  

 

Vuonna 2021 koulutuksia järjestettiin seuraavista aiheista: sosiaalinen 

media, sähköpostimarkkinointi, sähköinen uutiskirje, podcast, 

videomarkkinointi, saavutettavuus, mobiilikuvaaminen ja editointi sekä esiintymistaidot digitaalisessa ympäristössä.  
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Kansainvälinen yhteistyö 
 

Kuudestaan ry, Tartu Maisemaan: Grab the Landscape 
 
Tartu maisemaan – Grab the Landscape on kansainvälinen lasten ja nuorten aktivointihanke, jonka Kuudestaan ry 

toteuttaa yhteistyössä Alajärven kaupungin ja Nelimarkka-museon sekä espanjalaisen Leader Axarquian kanssa.  

Koronapandemian takia monia hankkeen toimenpiteitä on jouduttu siirtämään, mutta paikallisesti lapsille ja nuorille on 

pystytty järjestämään aktiviteetteja ja kansainvälistymistoimia on ryhdytty valmistelemaan yhdessä nuorten kanssa. 

 

Hankkeen tavoitteena on 

innostaa lapsia ja nuoria 

valokuvauksen ja 

tekstintuoton pariin, samalla 

hyödyntäen uusia tekniikoita 

ja parantaen nuorten 

työelämävalmiuksia. 

Hankkeessa yksi keskeinen 

kohde, josta kuvia otetaan ja 

tekstiä tuotetaan, on oma 

kotiseutu. Hanke 

herätteleekin lapsia ja nuoria 

näkemään oman kotiseudun 

uusin silmin ja vahvistamaan 

heidän 

kotiseutuidentiteettiään.  

Lisäksi kehitetään lasten ja 

nuorten taitoja ja kykyjä 

vastaanottaa nykyajassa vallitsevaa tietotulvaa ja parannetaan heidän osaamistaan viestien vastaanottajina ja median 

kuluttajina. Hankkeen keskeisenä teemana on myös tuoda lapsille ja nuorille tietoutta oman talouden hallinnasta sekä 

pyrkiä käytännönläheisin keinoin kasvattamaan nuorten talousosaamista.  

 

Vuonna 2021 hanke järjesti yhteistyössä alueen lasten ja nuorten parissa toimivien tahojen kanssa useita leirejä, joissa 

käsiteltiin hankkeen teemoja. Lisäksi kehitettiin talouskasvatusaiheinen pakohuonepeli, jota kävi pelaamassa yli 150 

pelaajaa. Nuorisotiloilla kiersi talouskasvatusaiheinen tehtäväkokonaisuus ja lapsille järjestettiin ulkotapahtumia, joissa 

hankkeen teemoja käsiteltiin. Myös video- ja valokuvauskerhoja järjestettiin.  

 

Lisäksi tehtiin valmistelevia toimia tuleviin hankkeen kansainvälisiin osuuksiin, jotka mahdollistuvat 

matkustusrajoitusten keventyessä. Merkittävin toimi tulevan kansainvälistämistyön kannalta oli alkuvuodesta 

Kuudestaan ry:lle myönnetty Erasmus+ -ohjelman akkreditointi, joka varmistaa rahoituksen useisiin nuorisovaihtoihin 

vuosittain aina 2027 vuoteen saakka. Akkreditoinnin myöntäminen edellytti vakiintuneen kansainvälisen työn ohella 

strategista suunnitelmaa ja tavoitteita sekä toimintatapojen määrittelyä kansainvälisessä nuorisotyössä tuleville 

vuosille. 

 
 
SUVI-liiketoimintaa luonnontuotteista 
 
SUVI-hanke toteutetaan Kuudestaan ry:n, Yhyres ry:n, Suomen Metsäkeskuksen ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulun 

yhteistyönä. Kansainvälisenä kumppanina toimii Virosta Põlvamaa Partnerluskogu. Hankkeen pääkumppani on 

Kuudestaan ry. 

 

Biotalous kehittyy voimakkaasti. Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, 

energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Myös elintarviketeollisuus ja metsistä saatavat luonnontuotteet 

kuuluvat biotalouden piiriin. Tällä hetkellä erityisesti luonnon omista raaka-aineista valmistetut tuotteet ovat kysyttyjä, 

mikä voi vahvistaa suomalaista elintarviketeollisuutta. Suomessa suurin biomassavara on metsät, joiden 

mahdollisuuksia elintarviketeollisuudessa ei ole vielä kaikilta osin tunnistettu. 
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Hankkeella edistetään alueiden 

ja alan toimijoiden 

kansainvälistymistä sekä alan 

osaamisen lisäämistä metsiin 

perustuvien luonnontuotteiden 

osalta. Hankkeen aikana 

edistetään ja syvennetään 

kansainvälistä yhteistyötä 

Leader-alueiden Kuudestaan, 

Yhyres sekä Põlvamaa kanssa 

metsiin pohjautuvassa 

luonnontuoteliiketoiminnassa 

verkostoitumista ja 

osaamisenvaihtoa edistäen. 

Tavoitteena on tiedonvälityksen 

avulla kehittää luonnon 

keruutuotteiden 

hankintalogistiikkaa ja lisätä 

luonnontuotteiden käyttöä 

elintarviketeollisuudessa ja 

kuluttajien ruokatottumuksissa. 

 

Marraskuun alussa järjestettiin 

Luonnontuotteista liiketoimintaa 

-seminaari, joka keräsi 

molempina päivinä noin 40 

henkilöä kuuntelemaan 

asiantuntijoita ja yrityscasejä. 

Risto Lauhanen ja Juha Viirimäki laativat yhteistyössä seminaarista hienon tiivistelmän, joka löytyy osoitteesta; 

https://lehti.seamk.fi/kestavat-ruokaratkaisut/suvi-hankkeen-seminaari-kiinnosti-ahtarissa/  Kaksipäiväisen seminaarin 

yksi kohokodista oli keittiömestari ja eräopas Markus Maulavirran luento ja ruoanvalmistushetki lähiluonnon raaka-

aineista. Seminaariin osallistujat pääsivät maistelemaan Maulavirran loihtimia lähiruoasta valmistettuja herkkuja.  

 

1.3. rahoitettujen hankkeiden vaikutukset 

 

Leader-hankkeilla on pitkäkestoisia vaikutuksia ja rahoitus vaikuttaa toimintaan pitkään hankkeen päättymisen 

jälkeenkin. Yritysideaa saatetaan uskaltaa lähteä toteuttamaan 100 prosenttisen perustamistuen turvin tai tuotantoa 

lähdetään laajentamaan investointituen avittamana. Esimerkiksi yhdistykset ja kunnat ovat puolestaan kehittäneet 

esimerkiksi alueen viihtyisyyttä, yhteisiä kokoontumistiloja ja harrastusmahdollisuuksia kehittämishankkeiden ja 

yleishyödyllisten investointien avulla.  

Tässä osuudessa esitellään muutamia esimerkkejä kuluvalla kaudella rahoitetuista hankkeista ja tutustutaan siihen, 

mitä hanketoimijoille kuuluu tänä päivänä. Vuonna 2021 käytiin kuvaamassa videoita, joissa hanketoteuttajat 

esittelevät toimintaansa ja esimerkiksi Leader-tuella tehtyjä investointeja.  
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Vaatelaastarin maailmanvalloitus 
 
Kuortanelainen Oikiat Design Oy haki Kuudestaan ry:ltä perustamistukea  

vuonna 2018. Yrityksen valmistama tuote, Vaatelaastari on otettu hienosti 

vastaan ulkomaita myöten. Nyt vaatteiden helppoon paikkaamiseen kehitettyä 

vaatelaastaria on myyty jo yli puoli miljoonaa kappaletta. Tärkeitä ovat olleet 

yhteistyömallistot tunnettujen alan toimijoiden, kuten Eurokankaan ja  

Varustelekan kanssa.  

  

-Aluksi lähdimme viemään yritystoimintaa eteenpäin sivutoimisesti  

päivätöiden ohella. Ilman 35 000 euron Leader-perustamistukea emme 

olisi tässä. Tänä päivänä yritys työllistää täysipäiväisesti kolmen  

perustajajäsenen ohella yhden työntekijän ja kasvunäkymiä on, 

toimitusjohtaja Jetta Liukkonen kertoo.  

 

Vaatelaastari on kerännyt laajasti huomiota eri yhteyksissä erityisesti 

ekologisena innovaationa.  Vaatelaastari on Maailman kiertotalousfoo- 

rumin Showcase -yrityksenä esillä yhtenä tämän hetken parhaista 

 kiertotalousratkaisuista. Vaatelaastari on valittu mukaan myös uudelle 

Sitran keräämälle Kiertotalouden kiinnostavimmat 2.1 -listalle. Lista 

esittelee 41 edelläkävijäyritystä, jotka tarjoavat ratkaisuja globaaliin 

kestävyyskriisiin kiertotalouden keinoin.  

Lisäksi Vaatelaastari on kuratoitu Osta vastuullisesti -tuotteeksi. 

Suomen johtavat asiantuntijat suosittelevat Vaatelaastaria 

kestävämpänä valintana. Talviolympialaisissa suomalaisten lumilautailijoiden asuissa olevat maatunnukset toteutettiin 

vaatelaastarein. Näkyvyyttä ja mielenkiintoa on siis laajasti ja tällä hetkellä yrityksen kansainvälistymistavoitteita tukee 

muun muassa Business Finland.  

 

 

Alasen rantaa Soinissa on kehitetty Leader-tuella 

Soinissa Laasalan kylällä olevaa Alasen rantaa on 

kehitetty Leader-tuella monipuolisesti. Ranta on 

kyläläisille tärkeä kokoontumispaikka ja yhteinen 

projekti. Hyvässä kunnossa oleva ranta 

ilahduttaa väkeä laajemmaltakin alueelta, sillä 

kirkasvetinen Alasen lampi on suosittu 

uimapaikka kesähelteillä. 

 

Rantaan rakennettu laituri, valaistus ja 

saunarakennus ovat kuluneena talvena 

mahdollistaneet myös 

avantouintimahdollisuuden saamisen kylälle. 

Oheisella videolla aktiivinen kyläyhteisön jäsen, 

Maria Leppälä esittelee Alasen rantaan Leader-

rahoituksella tehtyjä kohennuksia.  

 

Katso video; https://youtu.be/2QiNjmpI928 
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Hakojärvelle monipuolisia kuntoilumahdollisuuksia ja paikka yhteisen ajan viettoon   

Hakojärvi on noin 500 asukkaan kylä Alavuden Töysässä. Kylälle 

omaleimaista on sen nuori ikärakenne ja aktiivinen ote yhteisten 

asioiden hoitamiseen. Kylän vahva yhteisöllisyys näkyy 

talkooperinteenä, joka on ollut keskeisessä roolissa myös kylällä 

toteutuneissa Leader-hankkeissa. Kyläläiset ovatkin yhteistyössä 

kehittäneet elinympäristöään ja sen harrastusmahdollisuuksia 

Leader-hankkeella jo useammalla ohjelmakaudella. 

Esimerkiksi kylätalon läheisyyteen perustetut kuntoportaat 

ajanottolaitteineen ovat suuressa suosiossa kylällä. Samoin Leader-

hankkeella kohennettu kaukalo ja kylätalolle tehty kuntosali saavat 

kyläläiset liikkeelle.  

Videolla Ari Hakola esittelee Leader-hankkeiden tuloksia.  Katso video; https://youtu.be/JkhRiFdxZzg 

 

Aarreranta Oy Ähtärissä on hyödyntänyt Leader-tuen monipuoliset mahdollisuudet  

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset Henna Raiski, Elina Latvanen ja Hanna Vainionpää ovat perustaneet Ähtäriin 

sijaishuoltoa alle 18-vuotiaille lapsille tarjoavan Aarreranta Oy:n, joka on kuudessa vuodessa laajentunut jo kahteen 

yksikköön. Vuonna 2015 avattiin ensimmäinen yksikkö, Aarreranta ja vuonna 2019 toinen yksikkö, Aarreharju. 

Ensimmäisen yksikön perustamisessa yrittäjät hyödynsivät perustamistukea.  

-Tuella esimerkiksi koulutettiin osa työntekijöistä neuropsykiatrisiksi valmentajiksi ja hankittiin ulkopuolista 

työnohjausta työntekijöille. Lisäksi tukea saatiin konsultin palkkioon, josta oli iso apu esimerkiksi ensimmäiseen 

kilpailutukseen osallistumisessa. Oli hyödyllistä ja tärkeää, että heti alusta alkaen saatiin koulutus- ja työnohjausasioita 

kuntoon, yrittäjä Henna Raiski kertoo.  

Aarrerannan toiminta lähti hyvin käyntiin ja kysyntää oli lähes alusta alkaen jatkuvasti enemmän kuin 

sijaishuoltopaikkoja pystyttiin tarjoamaan. Yrittäjät päättivät avata toisen, niin ikään seitsemän paikkaisen yksikön 

Ähtäriin. Aarreharju-niminen yksikkö avattiin 2019 jälleen pitkään jatkuneen tilojen etsinnän päätteeksi. Aarreranta Oy 

sai Kuudestaan ry:ltä investointitukea myös toisen yksikön toimintaan tarvittavan tilan ostoon ja remonttiin. Tiloja 

remontoitiin, rakennettiin lisäsiipi ja hankittiin uusia kalusteita. Yksikössä on Aarreharjun tapaan seitsemän 

sijoituspaikkaa.  

Tänä päivänä molemmat yksiköt ovat täynnä. Nyt suunnitelmana on laajentaa toimintaa avopalveluiden parissa, 

esimerkiksi lisätä nykyisestään ammatillista kuntoutusta talon ulkopuolisille nuorille. 

Katso video, jossa esitellään Aarrerannan tiloja; https://youtu.be/bjSE7a49Q7E 
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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 kehittämisen yhteistyötä jatketaan 

KYLILLE III-hankkeella, jonka vetovastuu on Aisapari ry:llä. 

 

KYLILLE III 
 
Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmät ovat toteuttaneet yhteistyössä kylien kehittämistä Maaseutuohjelman rahoituksella 

jo kahden ohjelmakauden ajan. Kylille III hanke käynnistyi vuonna 2020.  

 

Kevään 2021 aikana järjestettiin kaikkien kuntien alueella eri yhteistyötahojen kanssa kaikille avoimet 

Kumppanuuspöydät, joissa aiheena oli Järjestöystävällinen kunta. Jokaisessa virtuaalisesti järjestetyssä tilaisuudessa oli 

paikalla myös kunnan-/kaupunginjohtaja sekä KuusSoTen edustaja. Tilaisuudet kokosivat eri tahoja keskustelemaan 

toimintatavoista, käytännöistä ja toiveistakin. Yhteiset keskustelut ja tapaamiset alueen viranomaisten ja 

yhdistystoimijoiden välillä edesauttavat hyvinvoinnin eteenpäin viemistä kunnissa. 

 

Yhdessä Iskua Etelä-Pohjanmaalle hankkeen kanssa tehdyt kunnittaiset kierrokset herättivät ihmisten kiinnostusta 

elvytyksestä ja sydäniskurin käytöstä. Yhdessä Iskurihankkeen kanssa toteutettiin opastusta useille eri tahoille ja tätä 

kautta saatiin lisättyä elvytysosaamista. Tilaisuuksissa nousikin esiin iskureiden tarve kylillä, joihin avun tulo kestää usein 

kauan. Kuudestaan ry voi edesauttaa sydäniskureiden hankintaa kylille esim. teemahankerahoituksen avulla. 

 

Kesällä toteutettiin yhdessä Thermopolis Oy:n kanssa yhteisiä tilaisuuksia, joissa jaettiin energiatietoa ja 

energiansäästövinkkejä sekä lajittelu-/kierrätystietoa. Alueella ei kierrättäminen ole vielä kaikilta osin kovin yleistä ja 

tähän tarvitaankin lisää aktivointitilaisuuksia, jotta tietoa saadaan lisättyä. Myös kesäasukkailta kävi kyselemässä 

lajittelumahdollisuuksista. 

 

Loppuvuonna ehdittiin toteuttamaan ennen koronarajoitusten voimaan tuloa Alavudella, Töysässä ja Ähtärissä 

Senioreiden digikahviloita, joissa jaettiin monenlaista käytännön digitietoa. Kahviloissa esim. neuvottiin tuolloin 

ajankohtaisten koronatodistusten tallentamista omaan puhelimeen. Kahvilat toteutettiin yhdessä Lakeudenportin 

kansalaisopiston kanssa. 

 

Kolmen kunnan 

Rajapatikka keräsi 

syksyllä noin 50 

henkilöä patikoimaan 

Kuortaneen 

korkeimmalle paikalle 

ja kolmen kunnan 

rajalle yhdessä 

Alajärven, Alavuden ja 

Kuortaneen 

kuntajohtajien kanssa. 

Toiveena oli, että 

patikasta tulee 

jokavuotinen 

tapahtuma. Samalla 

kerroimme 

ajankohtaisista 

reitistöasioista. 

Patikointi olikin menneenä vuonna kovin suosittua niin omatoimisesti, kuin järjestettyinä tapahtuminakin. 
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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. 

 

Vuonna 2021 Kuudestaan ry:lle myönnettiin Erasmus+ -ohjelman akkreditointi, joka tarkoittaa alueelle kohdistuviin ja 

alueelta lähteviin nuorisovaihtoihin rahoitusta vuoteen 2027 saakka.  
 
Yhdistyksen sisällä toimii oma nuorisohallitus, joka tekee nuorten hakemiin hankkeisiin rahoituspäätökset. Omista 

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

Kuudestaan ry:n Ensiaskel -yritystuki haettavissa alle 30-vuotiaille 

yrittäjille 
 

Vuonna 2021 Kuudestaan ry:ssä perustettiin uusi, kevyellä hakumenettelyllä haettavissa oleva tukimuoto; Ensiaskel-

tuki nuorille yrittäjille. Ensiaskel-tuki on haettavissa niin aineellisiin kuin aineettomiin investointeihin. Tukiprosentti 

investointien osalta on 50 prosenttia ja kehittämisen osalta 80 prosenttia. Hankkeiden kustannusarvio voi olla 500-1500 

euroa. Hakeminen tapahtuu kätevästi sähköpostin liitetiedostona lähetettävällä lomakkeella.  
 
Tukimuodon ensimmäinen hakija oli 15-vuotias ähtäriläinen Eetu Setälä. Setälä on perustanut 4H- yrityksen, joka 

tekee videotuotantoja ja tarjoaa assistenttipalveluja. Nuorella yrittäjällä on asiakkaita valmiina: suunnitelmana on 

kuvata mainosvideoita yrityksille ja tallentaa juhlatilaisuuksia. Erityisesti hääkuvauksille on tänä päivänä kysyntää. 

 

 

-Hankin tuen avittamana kameran.  Niillä on hintaa ja kyllä tuki ehdottomasti kannusti investoinnin tekemään. Koska 

saman yrittäjän on mahdollista hakea tukea kahteen kertaan, suunnitelmani on hakea tukea jatkossa myös yrityksen 

markkinointiin, esimerkiksi nettisivujen tekoon, Setälä kertoo. 
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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 rajoitusten salliessa henkilökohtaisissa tapaamisissa, mutta Teams-sovellus on ollut 

ahkerasti käytössämme perinteisen puhelinneuvonnan lisäksi.  

 

Nuorten tavoittamisessa olemme onnistuneet erinomaisesti. Nuoret ovat osallistuneet erilaisiin kuntakohtaisiin 

tapahtumiin ja teemme tiivistä yhteistyötä kuntien nuorisotoimesta vastaavien henkilöiden ja eri järjestöjen kanssa. 

Nuorisohallitus kokoontuu käsittelemään nuorten hankkeita ja lisäksi olemme saaneet yhdistykseen runsaasti 

nuorisojäseniä.  

 

Viestintä 
 
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 

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.  

 

Vaikuttamisen paikat hyödynnetään. Esimerkiksi Soinin 

luonto- ja erämessuilla Kuudestaan ry:n toiminnanjohtaja 

Paula Erkkilällä oli mahdollisuus keskustella maa- ja 

metsätalousministeri Jari Lepän kanssa Leader-työstä ja 

sen tulevaisuudesta. Keskustelussa olivat esillä Leader-

rahoituksella alueella saavutetut tulokset sekä 

huolenaiheet tulevaan ohjelmakauteen liittyen. 

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.   
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Verkostoanalyysiä täydennämme toimiston ja hallituksen, sekä sidosryhmien kanssa yhteistyössä. Verkostoanalyysissä 

olemme pohtineet omia verkostojamme, sekä sidosryhmiemme verkostoja, jotka linkittyvät ja tuovat lisäarvoa 

toimintaamme.   

 

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 muun muassa teemahankkeen toteuttajille. Alueen toimijoiden 

osaamisen lisäämisestä huolehdimme ajantasaisella viestinnällä sosiaalisessa mediassa, www.kuudestaan.net sivuilla 

sekä paikallisen median, tiedotteiden ja uutiskirjeen avulla.      

Itsearviointi 

 

Syksyllä Kuudestaan hallitus toteutti toiminnan itsearviointia osallistumalla kyselyyn Kuudestaan toiminnasta ja 

tulevaisuuden tavoitteista sekä toiveista. Vastauksia hyödynnetään strategian valmistelussa sekä 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. Työntekijöille 

tehdyistä kehityskeskusteluissa nousi esille muutostarpeita ja nämä huomioidaan päivittäisen työskentelyn 

kehittämisessä.       

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. 

 

Esimerkiksi maakunnallinen verkostomme on erittäin laaja ja olemme laajemminkin 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. 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 työryhmiin. 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 

valtakunnallisissa Leader-viestintään ja nuorille kohdennettuun toimintaan keskittyvissä ryhmissä. 
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4. Tavoitteet vuodelle 2022 

 
Vuoden 2022 aikana koronapandemian odotetaan hellittävän, joka toteutuessaan luo aiempaa vuotta paremmat 

edellytykset kehittämistyöhön, yritystoimintaan ja hyvinvoinnin kasvattamiseen. Siirtymäkauden rahoituksella tuetaan 

yrityksiä, jotka investoivat ja kehittävät toimintaansa sekä laajentavat ja synnyttävät uusia työpaikkoja. 

Yleishyödyllisessä kehittämisessä tuemme alueen elinvoimaisuutta, viihtyvyyttä ja hyvinvointia tukevia toimenpiteitä. 

Yleishyödyllisten investointitukien osalta keskitymme tukemaan viihtyvyyttä, ympäristöä ja harrastusmahdollisuuksia 

tukevia toimenpiteitä.  

 

Kansainvälisten kumppaneidemme kanssa teemme yhteistyötä, suunnittelemme ja toteutamme nuorten leirejä sekä 

muuta kansainvälistä yhteistyötä. Tulevaa ohjelmakautta varten keräämme kylätoimijoilta, yrittäjiltä ja muilta 

sidosryhmiltä tietoa alueen tarpeista, tavoitteista ja tulevaisuuden visioista. Strategian valmisteluun järjestämme 

erilaisia tilaisuuksia monipuolisilla kokoonpanoilla, joilla varmistamme sen, että mahdollisimman moni osallistuu 

tulevan ohjelmakauden valmisteluun. Lisäksi esimerkiksi muuttunut turvallisuustilanne huomioidaan strategiatyössä 

kevään 2022 aikana. Valmistelemme tulevan CAP 2027 -ohjelmakauden strategiaa ja toimitamme sen liitteineen Maa- 

ja metsätalousministeriöön ohjeistuksen mukaisesti kesäkuussa. 

5. Yhdistys ja sen resurssit 

 

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

muutoksia. 

 

Jäseniä yhdistyksellä oli 369, joista naisia oli 176, miehiä 157, yhdistyksiä ja yrityksiä 32 ja kuntajäseniä neljä. Jäsenten 

joukossa on paljon nuoria.  

Hallituksen kokoonpano  
 

Varsinainen jäsen Varajäsen 
Jukka Kotola, puheenjohtaja Arto Ojala   

Pauli Suutala  Minna Liikala 

Mauri Haapasaari Hanna Murtomäki-Kukkola 

Mika Viitanen Kati Pasto   

Arja Väliaho Katja Urrila 

Maria Leppälä Seija Ojajärvi 

Tiina Silvonen Sami Sironen 

Kari Laasala Marjastiina Sorvali 

Auni Syrjänen Katriina Hyvölä 

Juhani Suojaranta  Johanna Kankaanpää 

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. Kolmasosa jäsenistä edustaa maaseudun 

asukkaita, kolmasosa yhteisöjä ja kolmasosa paikallista julkista hallintoa. Hallitus kokoontui vuoden 2021 aikana 

kahdeksan 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. Hankevetäjäksi Digiviestintä haltuun -hankkeeseen palkattiin osa-aikaiseen ja 

määräaikaiseen työsuhteeseen korkeakouluharjoittelija Emma Viitala. 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. 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. 

 

 

Yhteystiedot 

Toiminnanjohtaja/yritystuet, kehittäminen ja toiminnasta vastaaminen  

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/ viestintä 

Jenni Savolainen 

Puh. 040-051 3744 

 

Harjoittelija /hankevetäjä Digiviestintä haltuun - hanke 

Emma Viitala 

puh. 045 78310731 

 

 

 

 

                               


