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1. Esipuhe  

Vuonna 2021 Leader Suupohja toteutti vielä ohjelmakauden 2014-2020 Uuden tuulet -ke-
hittämisstrategiaa mutta kuitenkin siirtymäkaudelle 2021-2022 varatuilla varoilla. Vuoden 
aikana aloitettiin myös uuden paikallisen kehittämisstrategian valmistelun vuosille 2023-
2027.  

Vuosi 2021 oli hankerahoituksen osalta erittäin vilkas. Leader Suupohja vastaanotti vuo-
den 2021 aikana 75 uutta hankehakemusta, joista 64 jätettiin sähköisenä Hyrrä-järjestel-
mään ja 11 paperihakemuksena yhdistyksen toimistolle. Näiden lisäksi yhdistys kävi läpi 
useita hankeaihioita. Vuoden aikana rahoituspäätöksen ELY-keskuksesta sai 41 hanketta. 
Näistä myönteisiä rahoituspäätöksiä oli 36 kappaletta, kielteisiä yksi ja peruttuja hake-
muksia neljä. Rahoituspäätöksen saaneista hankkeista 13 rahoitettiin ohjelmakauden 
2014-2020 varoista ja 28 hanketta siirtymäkauden 2021-2022 varoista.  
 
Vuoden 2021 myöntövaltuudet jakautuivat rahoituksen (EU ja valtio) osalta seuraavasti:   
 
   Ohjelmakausi Siirtymäkausi 

2014-2020  2021-2022 
Yritys- ja kehittämishankkeet 
Myöntövaltuus 2021               0 €  768 000 €  
Siirtynyt myöntövaltuus 2020 182 044 €               0 € 
Toimintaraha 
Myöntövaltuus 2021               0 €  107 000 € 
Yhteensä   182 044 €  875 000 € 
  
EU- ja valtiorahoituksen lisäksi hankkeissa on pääsääntöisesti myös kuntarahoitusta, jonka 
osuus on koko ohjelmakauden julkisesta rahoituskehyksestä 20 %. Julkisen rahoituksen 
lisäksi hankkeissa on lähes aina myös yksityistä rahoitusta, jonka osuus on 35 % rahoitus-
kehyksestä.   
 
Maa- ja metsätalousministeriö avasi 6.4.2020 virallisen haun ensimmäisen kierroksen Man-
ner-Suomessa ohjelmakaudella 2023-2027 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi eli 
Leader-ryhmäksi. Leader Suupohja jätti ensimmäisen vaiheen hakemuksen aikataulun mu-
kaisesti 30.5.2021. Ensimmäisen vaiheen hakemuksen palaute saatiin marraskuussa 2021. 
Hakuprosessi on kaksivaiheinen, ja tällä tietoa toisen vaiheen hakemusten tulee olla jätet-
tynä maa- ja metsätalousministeriöön juhannukseen 2022 mennessä.  Uuden ohjelmakau-
den toteutuksen on arvioitu Suomen osalta alkavan alkuvuoden 2023 aikana. 

Ohjelmakauden 2023-2027 valmistelua jatkettiin Leader Suupohjassa vuonna 2021 järjes-
tämällä strategia- ja asiantuntijaryhmien työpajoja mm. alueen tarve- ja voimavara-analyy-
sin tekemiseksi sekä kehittämistarpeiden selvittämiseksi. Samalla jatkettiin alueen nyky-
tila- ja verkostoanalyysin työstämistä sekä kehittämisideoiden keräämistä alueen asuk-
kailta monikanavaisesti. Yhdistyksen toiminnanjohtaja ja kehittämissuunnittelija toteutti-
vat strategiatapaamiskierroksen, jonka aikana tavattiin jokaisen toiminta-alueen kunnan, 
kylien ja yhdistysten edustajia. 
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1.4.2021 alkoi kahden vuoden mittainen siirtymäkausi, jonka aikana jatketaan ohjelmakau-
den 2014-2020 toteutusta. Nykyiset Leader-ryhmät jatkavat toimintaansa ja rahoituksen 
myöntämistä jatketaan samoilla säännöillä. Siirtymäkaudelle saatiin käyttöön uuden oh-
jelmakauden varoja.  

Leader-hallintoa toteutetaan Toimintaraha 2 -hankkeella sekä siirtymäkaudelle myönnet-
tävällä uudella toimintarahalla. Valmistelutuki Leader Suupohja -hankkeella mahdolliste-
taan Leader Suupohjan toiminta-alueen paikallisen kehittämisstrategian valmistelu vuo-
sille 2023-2027.  

Leader Suupohja toteutti toimintavuonna myös monia omia tai yhteistyöhankkeita. Kylien 
kehittämistä ja aktivointia tehtiin Kylille III –hankkeen avulla. Hanketta toteuttavat Etelä-
Pohjanmaan Leader-ryhmät yhdessä ja sitä rahoittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Sa-
malla toimintamallilla toteutetaan Vauhtia valokuituun -hanketta, jonka tavoitteena on 
saada valokuitu mahdollisimman monen eteläpohjalaisen saataville. Hankkeessa tiedote-
taan valokuidun eduista ja sen tuomista mahdollisuuksista, sekä aktivoidaan eri tahoja va-
lokuituhankkeisiin. Lisäksi hankkeessa teetetään valokuitutarvekyselyitä eri alueilla ja si-
ten edesautetaan valokuituinvestointien syntymistä ja tiedotetaan niiden rahoitusmah-
dollisuuksista. 
 
Sytyke- Suupohjan yritysten tukeminen koronatilanteessa -hanke keskittyy yrityksille 
suunnattuihin toimenpiteisiin, jotka auttavat yrityksiä elpymään tai kohtaamaan parem-
min koronapandemiasta aiheutuvia haittoja. Hanke keskittyy yritysten neuvontaan, eri-
laisten työpajojen ja tilaisuuksien järjestämiseen, yritysten digitaalisuuden kehittämiseen 
ja yrittäjien hyvinvointiin.  

Vuoden aikana käynnistettiin myös HYVIS - Hyvinvointia ja aktiivisuutta kyliin -teemahank-
keen haku. Toimenpiteissään yhteisöt ja säätiöt voivat lisätä toimintaa kyliin, yleishyödyl-
listen tilojen, kylätalojen, puistojen ja ulkoilualueiden monipuolisempaa käyttöä tai asuin-
ympäristön viihtyisyyttä, turvallisuutta ja kestävyyttä. Leader Suupohjan hallitus hyväksyi 
10 toimenpidettä rahoitettavaksi.  

SE to NW: ESTFIN tourist trails on lähimatkailuaiheinen kansainvälinen yhteistyöhanke vi-
rolaisen Kirderanniku Koostöökogun kanssa. Hankkeessa kartoitetaan Leader Suupohjan 
alueen kansainvälisestä yhteistyöstä kiinnostuneet matkailutoimijat. Heidät sitoutetaan 
yhteistyöhön Kirderannik-alueen matkailutoimijoiden kanssa sekä kehitetään heidän 
osaamistaan, palveluiden laatutasoa sekä kansainvälisen markkinoinnin ja viestinnän tai-
toja.  

FINEST Media -hanke on kansainvälinen yhteistyöhanke MTÜ Valgamaa Partenerluskogu 
kanssa. Hankkeessa kehitetään molempien alueiden nuorisotoimintaa. Kansainväliset toi-
menpiteet hankkeessa liittyvät seikkailuliikunta-, kulttuuri- ja mediateemaisten leirien jär-
jestämiseen. Tavoitteena on myös pelikulttuuri-, pelikasvatus ja mediakasvatustoiminnan 
toteuttaminen alueella sekä Nuoriso Leader -toiminnan ideointi ja valmistelu. 

Suupohjan Helmet -hankkeessa luotiin uusi lähimatkailuun painottuva VisitSuupohja -
verkkosivusto, jonka avulla saadaan paremmin esille alueen upeat matkailukohteet. 



 L e a d e r  S u u p o h j a  H a l l i t u k s e n  v u o s i k e r t o m u s                                   Sivu   6 

Sivusto palvelee alueelle tulevia matkailijoita, Geoparkin alueella vierailevia sekä paikalli-
sia asukkaita. Se täydentää kuntien sivustoja matkailun osalta.   

Yhdistys oli kumppanina myös muiden toimijoiden hakemissa kansainvälisissä yhteistyö-
hankkeissa. Lähiruoka- ja maaseutumatkailu Leader Pohjois-Satakunnan ja Leader Suu-
pohjan alueella -hankkeen avulla vietiin lähiruoka- ja maaseutumatkailualan ammattitai-
toa vertaisoppimisen avulla eteenpäin. Hanketta hallinnoi Satafood Kehittämisyhdistys ry. 
 
Through Culinary to Key Competences oli Erasmus+-ohjelmasta rahoitettu strateginen 
kumppanuushanke aikuiskoulutusalalla. Yhdistyksen hankekumppanit olivat Puolasta, 
Sloveniasta ja Kyprokselta. Hankkeen hallinnoijana toimii ”Dolina Raby” Leader-ryhmä 
Puolasta. 
 
Järjestyksessään toinen Maaseutuparlamentti järjestettiin Kurikassa 30.9.-2.10.2021. Lea-
der Suupohja oli yksi tapahtuman pääjärjestäjätahoista ja yhdistykselle oli palkattu paikal-
linen tapahtumakoordinaattori ulkopuolisen rahoituksen kautta. Tapahtuman avulla 
koottiin yhteen maaseudun kehittäjiä ja maaseudun kehittämisestä kiinnostuneita ihmisiä 
koko Suomesta. Tapahtuma järjestettiin kokonaan virtuaalisena mutta kuvauspaik-
kana toimi Kurikan Kampus.  

Toimintavuoden aikana lanseerattiin VIRE-rahan korvanneet Yritys-, Yhteisö- ja Nuori-
soLeader -rahoitukset, jotka rahoitetaan Leader Suupohjan omista varoista. Rahoitusta 
voivat hakea yritykset, yhdistykset tai nuorten ryhmät. Hakijayrityksen tai -yhdistyksen tai 
nuorten ryhmän vastuuhenkilön tulee olla Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:n jäsen. Vuo-
den 2021 aikana myönnettiin YritysLeader-rahoitusta kahdeksalle ja YhteisöLeader-rahoi-
tusta yhdeksälle projektille. NuorisoLeader-rahoitusta ei päästy myöntämään kenellekään 
markkinoinnista huolimatta.   
 
Leader Suupohjan työntekijät ja hallituksen jäsenet olivat toimintavuoden aikana mukana 
eri työryhmissä ja kokoonpanoissa, joiden tavoitteena on alueen kehittäminen. Aluekehi-
tystyön kautta yhdistyksen toimikenttä on pelkkää Leader–toimintaa laajempi ja tämä on 
edelleen vahvistunut, kun alueella ei ole kovinkaan montaa seudullista toimijaa, joka voisi 
toimia esim. seudullisten hankkeiden hakijoina. Yhdistys onkin nähtävä kehittämisproses-
sia ylläpitävänä ja ihmisiä kehittämistoimintaan innostavana ja valmentavana tahona. 
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2. Yhdistystoiminta 

Leader Suupohja on Isojoen, Karijoen, Kauhajoen, Kurikan ja Teuvan alueella toimiva riip-
pumaton maaseudun kehittämisorganisaatio. Toteutamme alueella EU-osarahoitteista 
Leader-ohjelmaa. Toimintaamme kuuluu niin paikallisen, seudullisen kuin kansainvälisen-
kin kehittämistoiminnan hankkeistaminen järjestö-, julkisyhteisö- ja yrityspuolella. Yhdis-
tys on eri tavoin osallisena alueen kehittämistoiminnassa vastaten myös alueen kylien ja 
yhteisöjen kehittämisestä. 
 

 
 
Kuva 1. Yhdistyksen toiminta-alue Leader-ohjelmakaudella 2014–2020 sekä siirtymäkau-
della 2021-2022. 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa toiminta-alueensa asukkaita, yrityksiä, yhteisöjä 
ja säätiöitä yhteistyöhön alueen kehittämiseksi ja maaseudun elinvoimaisuuden paranta-
miseksi sekä lisätä maaseudun kehittämiseen liittyvää osaamista ja kokemustenvaihtoa 
eri maaseutualueiden välillä kansainvälinen yhteistyö mukaan lukien.  
 
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys: 

1. Osallistuu maaseudun kehittämisohjelmien toteuttamiseen paikallisia voimia ja 
omatoimisuutta hyödyntäen.  

2. Tekee yhteistyötä asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja muiden organisaatioiden 
kanssa.  

3. Laatii ja toteuttaa kehittämissuunnitelmia.  
4. Neuvoo ja opastaa toiminta-alueensa asukkaita, yrityksiä, yhteisöjä ja muita organi-

saatioita maaseudun kehittämiseen liittyvissä asioissa.  
5. Järjestää toiminta-alueellaan koulutus-, neuvonta- ja tiedotustilaisuuksia. 
6. Toimii maaseudun kehittämisasioissa jäsentensä yhteistyöelimenä. 
7. Tekee aloitteita eri viranomaisille.  
8. Harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa. 
9. Tekee maaseudun kehittämiseen liittyviä selvityksiä.  
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2.1. Toimintaperiaatteet 

2.1.1. Toiminta-ajatus 

Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on paikallisten palveluiden ja työllisyyden sekä alueen ja 
sen asukkaiden viihtyvyyden lisääminen osallistumalla seudulliseen kehittämiseen sekä 
rahoittamalla että toteuttamalla hankkeita. 

2.1.2. Visio 

Visio on olla vuonna 2020 Suupohjan alueen arvostettu rahoituksen asiantuntijaorgani-
saatio, joka tiedottaa, neuvoo ja kannustaa alueen asukkaita kehittämään seutukuntaa ja 
sen palveluita huomioiden uudet toimintatavat ja kestävän kehityksen.  

2.1.3. Arvot 

Arvot kuvastavat toimintaamme ja muistuttavat, mitkä asiat olemme kokeneet yhteisesti 
tärkeiksi. Yhdistyksen toimintaa ohjaavat seuraavat arvot: 

 paikallisuus 
 asiakaslähtöisyys 
 elinvoimaisuus 
 avoimuus 
 aktiivisuus. 

Paikallisuus on tärkeä voimavara yhdistyksen toiminnassa. Paikallisuus tarkoittaa, että 
olemme toimija, joka pyrkii edistämään alueen kehittämistä ja toimii "aidosti lähellä asia-
kasta". Yhdistys arvostaa paikallisuutta ja alueella tehtävää yhteistyötä. 

Asiakaslähtöisyys tarkoittaa yhdistyksessämme sitä, että pyrimme toiminnassamme huo-
mioimaan jokaisen asiakkaan yksilölliset tarpeet. Palvelumme ovat monipuolisia ja 
olemme sekä joustavasti että tasa-arvoisesti asiakkaiden tavoitettavissa ja käytettävissä. 
Asiakaslähtöisyyttä korostetaan yhdistyksen kaikissa toiminnoissa, sillä asiakas on yhdis-
tyksen toiminnan lähtökohta. 

Yhdistyksen tavoitteena on elinvoimainen seutukunta. Alueen elinvoimaisuus on tärkeää, 
ja pyrimme toimintamme kautta vahvistamaan seutukunnan hyvinvointia ja elinkeinotoi-
mintaa. Tarkoituksena on säilyttää Suupohja turvallisena, elinvoimaisena, kehittyvänä ja 
yritteliäänä seutuna ja asuinpaikkana. 

Avoimuudella pyrimme varmistamaan toimintamme läpinäkyvyyden. Toimimalla avoi-
mesti vahvistamme asiakkaiden ja muiden sidosryhmien luottamusta meihin. Toiminnas-
tamme tiedottamalla ja vuorovaikutteisella toiminnalla edistämme luottamuksellisen ja 
kehittävän ilmapiirin luomista. Tiedonvälitys on avointa ja tosiasioihin perustuvaa.  

Yhdistyksen vahvuutena on työntekijöiden, hallituksen ja muiden luottamushenkilöiden 
sitoutuneisuus tekemäänsä työhön. Yhdistys tunnetaan seutukunnassa aktiivisena toimi-
jana ja aktivoijana. Yhdistys on vahvasti sitoutunut edistämään seutukunnan hyvinvointia 
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.  
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2.2. Organisaatio 

 
Kuva 2. Yhdistyksen organisaatiorakenne. 

2.2.1. Yhdistyksen kokous 

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen vuosikokous pi-
detään vuosittain viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Vuosikokous pidettiin 
15.4.2021 Karijoen kunnantalolla.  
 
Yleisen kokouksen yhteydessä jaetaan vuosittain ansiomerkit Leader-toiminnassa ansioi-
tuneille. Ansiomerkkejä myönnetään yhdistyksen hallituksen varsinaisille jäsenille ja työn-
tekijöille, joille tulee vaadittavat vuodet täyteen.  

Pronssiset ansiomerkit saivat vuonna 2021: Johanna Myllykangas, Seija Muotio ja 
Petri Ahola. 

2.2.2. Hallitus 

Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä on hallitus, johon kuuluu 15 varsinaista jäsentä. 
Varsinaisille jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. Varsinaisten jäsenten ja vara-
jäsenten tulee edustaa tasapuolisesti maa- ja metsätalousministeriön kolmikantavaati-
muksen mukaisesti paikallista yksityistä sektoria, julkista sektoria sekä yleishyödyllisiä yh-
teisöjä. Hallituksessa tulee olla vähintään yksi jäsen jokaisesta yhdistyksen toimialueen 
kunnasta. Vuodesta 2020 lähtien kuntien paikkajako on ollut seuraava: Kauhajoki 4, Ku-
rikka 4, Teuva 3, Isojoki 2 ja Karijoki 2.  
 
Hallituksen varsinaisten jäsenten yhtäjaksoinen enimmäisaika hallituksessa ei saa olla pi-
dempi kuin kuuden toimikauden mittainen. Puheenjohtaja- ja varajäsenvuosia ei lasketa 
hallituksen jäsenen toimivuosiin. Hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten toimi-
kausi on vuosi.  
 
Toimintavuoden 2021 aikana oli 8 hallituksen kokousta. Hallituksen puheenjohtajana on 
toiminut Aki Ollikkala ja sihteerinä kehittämissuunnittelija Mirka Puska.  
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Leader Suupohjan hallituksen jäseniä kokoustamassa laavulla Katikankanjonissa Kauhajoella.  
 

 
Hallitus valitsee keskuudestaan työjaoston, johon kuuluu hallituksen puheenjohtaja ja va-
rapuheenjohtaja sekä 3-5 hallituksen varsinaista jäsentä. Työjaoston puheenjohtajana 
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toimii hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana hallituksen varapuheenjohtaja. 
Työjaoston tehtävänä on valmistella hallitukselle esitettävät henkilöstöhallintoon liitty-
vät asiat sekä toimia toiminnanjohtajan ja toimiston välittömänä työnantajana. Vuonna 
2021 työjaosto kokoontui kaksi kertaa. 
 
Työjaoston jäseniksi valittiin 20.5.2021: 
 
Ollikkala Aki  Teuva 
Pitkäranta Jari  Isojoki 
Ruutiainen Mika  Kurikka 
Uusitalo Marjaana  Karijoki 
Ylikoski Sirkku  Kauhajoki 
 
Työjaoston sihteerinä on toiminut toiminnanjohtaja Hanna-Leena Pihlajaniemi. 

2.2.3. Toimialaryhmät 

Hallitus voi perustaa tarvittaessa toimialakohtaisia työryhmiä ja muita toimikuntia, joihin 
kuuluu vähintään yksi hallituksen jäsen. Toimialakohtaisiin ryhmiin voidaan tarvittaessa 
kutsua myös yhdistyksen ulkopuolisia asiantuntijajäseniä. Tällaisia ryhmiä ei vuonna 2021 
ollut.  

2.2.4. Toimisto 

Hallituksen alaisena toimii yhdistyksen toimisto. Toimiston tehtävänä on toteuttaa yhdis-
tyksen toimintasuunnitelmaa hallituksen ja työjaoston antamien ohjeiden mukaan. Toi-
miston esimiehenä toimii toiminnanjohtaja. 

Leader Suupohjan palveluksessa ovat toimintavuoden 2021 aikana olleet: 
• Hanna-Leena Pihlajaniemi, toiminnanjohtaja 
• Mirka Puska, kehittämissuunnittelija 
• Jaana Peltoniemi, taloussuunnittelija 
• Tuija Takamäki, kehittämissuunnittelija 
• Kirsti Vuori, tapahtumakoordinaattori/projektikoordinaattori 
• Janne Taipaleenmäki, hankesuunnittelija 
• Aili Raudla-Majakangas, hanketyöntekijä 
• Milla Akseli, kesätyöntekijä 1.-30.6.2021 ja 1.-31.8.2021 ja hanketyöntekijä (Hyvis) 

1.9.2021 alkaen 
• Mira Koivunen, työharjoittelija 25.10-22.12.2021 

 
Toimiston sijainti 

Leader Suupohjan toimistot sijaitsevat Kauhajoella ja Kurikassa. Kauhajoen toimisto 
muutti uusiin toimitiloihin Puistotielle 1.9.2021 alkaen. Aiemmin toimisto sijaitsi Teknolo-
giakeskus Logistiassa. Uusissa toimitiloissa vietettiin avajaisia sekä yhdistyksen 25-vuotis-
syntymäpäiviä 26.11.2021. 
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Kauhajoen toimisto on avoinna maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 10−15 ja 
muina aikoina sovittaessa.  

Kurikan toimisto sijaitsee Yrityspalvelupiste Formussa ja siellä toimisto on avoinna tiistai-
sin tai sopimuksen mukaan. 

Kauhajoen toimiston käyntiosoite: Puistotie 51, 61800 Kauhajoki. 
Kurikan toimiston käyntiosoite:    Keskuspuistikko 14, 61300 Kurikka. 

Postiosoite: Suupohjan Kehittämisyhdistys ry/ 
Leader Suupohja 
Puistotie 51, 61800 Kauhajoki. 

Kuvassa vasemmalta Mira Koivunen, Aili Raudla-Majakangas, Tuija Takamäki, Hanna-Leena 
Pihlajaniemi, Milla Akseli, Janne Taipaleenmäki ja Mirka Puska. Kuvasta puuttuu Jaana Pel-
toniemi. Kuva: Hanne Välikangas 

2.3. Jäsenyys 

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä voivat olla yhdistyksen toiminta-alueella toimivat oikeus-
toimikelpoiset yhteisöt, yritykset ja toiminta-alueen kehittämisestä kiinnostuneet yksityi-
set henkilöt. Yhdistyksen jäsenrekisterissä oli joulukuun lopussa 2021 yhteensä 240 
jäsentä.  

Kuntajäsenten lukumäärä 31.12.2021 on 5; Isojoki, Kurikka, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva. 
Kuntien vuotuinen jäsenmaksu on 170 €. 

Yhdistyksellä on yritys- tai yhteisöjäseniä 126. Yritys- ja yhteisöjäsenten jäsenmaksu on 35 
€ vuodessa. 
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Yhdistyksellä oli toimintavuoden lopussa 109 henkilöjäsentä. Henkilöjäsenten jäsen-
maksu on 10 € vuodessa. 
 
Yhdistyksellä voi olla myös kannatusjäsenenä yksityinen tai juridinen henkilö. Yhdistyk-
sellä ei toimintavuoden aikana ollut kannatusjäseniä. 

2.4. Tilintarkastajat ja tilitoimisto 

Yhdistyksen tilintarkastajana toimii HT, JHT Tuomas Mettomäki ja varalla tilintarkastus-
yhteisö SYS Audit Oy. 

Kirjanpidon ja palkanlaskennan tekee Tilitoimisto Wanha Werstas Oy.  
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3. Suupohjan Kehittämisyhdistyksen toiminta-alueet 

Yhdistyksen sääntöjen mukainen toiminta on jaettu neljään eri toiminta-alueeseen, jotka 
on ositettu alla olevassa kuvassa. Toiminta-alueet ovat: 
 Ohjelmallinen seudullinen kehittäminen.  

Toiminta käsittää hankkeiden ja kehittämisohjelmien suunnittelun, koordinoinnin 
ja toteutuksen. Hankkeet voivat olla joko yhdistyksen omia tai muille tehtäviä toi-
meksiantoja. 

 Kansainvälisen yhteistyön edistäminen.  
Toiminta käsittää eurooppalaisen Leader-verkoston ja myös muiden ohjelmien 
kautta tehtävän yhteistyön. Hankkeet voivat olla joko yhdistyksen omia tai muille 
tehtäviä toimeksiantoja. 

 Kylien kehittäminen. 
Kylien ja niiden palveluiden sekä asumismahdollisuuksien kehittäminen eri ohjel-
mien, kuten Kylille-hankkeen avulla. 

 Nuorten osallisuuden edistäminen. 
Nuorten aktivointi ja hanketoimintaan tutustuttaminen. 
 
 

 

Kuva 3. Yhdistyksen toiminta-alueet. 

Ohjelmallinen  
kehittäminen, hanke- ja 

ohjelmatyö: 
- Leader

- maaseuturahasto
- yhteistyö muiden  

kehittämisohjelmien kanssa
- AKKE-rahoitus

Kansainvälisen yhteistyön 
edistäminen

- Leader
- Erasmus+
- kylähanke

Nuorten osallisuuden 
edistäminen

- Leader
- Nuoriso Leader -toiminta

- NuorisoLeader-raha
- nuorison KV-vaihdot

- kylähanke

Kylien kehittäminen
- kylähanke

- maaseuturahasto
- Leader

- Yritys- ja YhteisöLeader-
raha
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3.1. Ohjelmallinen seudullinen kehittäminen 

3.1.1. Leader-toiminta 

Leader Suupohjan vuoden 2021 pääpaino oli kuluvan ohjelmakauden 2014-2020 ”Uudet 
Tuulet” -kehittämisstrategian ja omien hankkeiden toteuttamisessa, hankehakijoiden ak-
tivoinnissa sekä uuden paikallisen kehittämisstrategian valmistelussa vuosille 2023-2027.  
 
Ohjelmakausien väliin tuli lähes kahden vuoden mittainen siirtymäkausi, jolloin nykyiset 
Leader-ryhmät jatkavat toimintaansa. Rahoitusta myönnetään samoilla säännöillä mutta 
uuden ohjelmakauden varoista. Siirtymäkausi alkoi 1.4.2021 ja Leader Suupohjan kauden  
julkinen rahoituskehys on 2,42 milj. €, josta Suupohjan alueen kuntien rahoitusosuus on 
0,48 milj. €.  

3.1.1.1. Leader-ohjelmakausi 2014–2020 
 
Ohjelmakausi päättyi virallisesti 31.3.2021 mutta sen toteutusta jatkettiin vielä siirtymä-
kaudella 31.12.2022 asti. Ohjelmakauden rahoituskehys oli alun perin 12,1 milj. €, josta 
julkisen rahoituksen osuus on 7,9 milj. € (Suupohjan alueen kuntien rahoitusosuus on noin 
1,6 milj.€). Rahoituskehys on kasvanut alkuperäisestä kahdessa lisäkehysjaossa ohjelma-
kauden aikana sekä tulee vielä kasvamaan siirtymäkauden rahoituskehyksellä. 
 
Siirtymäkauden 2021-2022 julkinen rahoituskehys on 2,42 milj. €, josta Suupohjan alueen 
kuntien rahoitusosuus on 0,48 milj. €. Siirtymäkauden rahoituskehystä on myönnetty 
hankkeille huhtikuusta 2021 alkaen.  
  

 

Ilmastonmuutos Innovaatiot Ympäristö

Aktiivinen asukas (kulttuuri, viestintä ja kehitystyö)

Peruspalvelut ja kylien kehittäminen

Pienyrittäjyys ja työpaikat

Biotalous ja kestävät energiaratkaisut

Suupohjan paikallisen kehittämisen matriisi 2014 – 2020 

Vähähiilisyys
Kestävä kehitys

LÄPILEIKKAAVAT TEEMAT

Laajakaistaverkkojen hyödyntäminen
Uudet ideat, tuotteet ja palvelut

Uudet toimintatavat ja -mallit

Luonnonympäristö
Kulttuuriympäristö
Kestävä kehitys

Digitaalinen Suupohja

 
Kuva 4. Suupohjan paikallisen kehittämisen matriisi 
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3.1.1.2. Leader-ohjelmakausi 2023-2027 

Maa- ja metsätalousministeriö avasi 6.4.2020 virallisen haun ensimmäisen kierroksen Man-
ner-Suomessa ohjelmakaudella 2021-2027 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi eli 
Leader-ryhmäksi. Hakuprosessi on kaksivaiheinen ja ensimmäisen vaiheen hakemus jätet-
tiin ministeriöön 31.5.2021 mennessä. Haun toisen vaiheen aikana valmistellaan varsinai-
nen paikallinen kehittämisstrategia, joka palautetaan ministeriöön juhannukseen 2022 
mennessä. Tarkempia aikataulu ja ohjeistus on vielä tulematta.  

Haun ensimmäisessä vaiheessa muodostettiin Leader-ryhmien toiminta-alueet, työstet-
tiin alueen nykytilan kuvaus, kehittämistarvekartoitus sekä dynaaminen verkostoanalyysi, 
kuvattiin Leader-ryhmän hallintoa, toimintaa sekä paikallisen kehittämisstrategian valmis-
teluprosessia. Strategiatyöhön paneuduttiin tässä vaiheessa muun muassa asiantuntija-
ryhmätyöskentelyllä ja alueen toimijoita kuulemalla. Yhdistyksen toiminnanjohtaja ja ke-
hittämissuunnittelija toteuttivat mm. strategiatapaamiskierroksen, jonka aikana tavattiin 
jokaisen toiminta-alueen kunnan, kylien ja yhdistysten edustajia. Aluekehittämisen kon-
sulttitoimisto MDI oli mukana sparraamassa yhdistystä kehittämisstrategian valmiste-
lussa.  

Leader Suupohja jatkaa samalla toiminta-alueella kuin nykyisellä ohjelmakaudella.  Leader 
Suupohjan toiminta-alueeseen kuuluvat Kurikan (pl. Jalasjärvi) ja Kauhajoen kaupungit 
sekä Teuvan, Karijoen ja Isojoen kunnat.  

3.1.2. Vuonna 2021 rahoitetut Leader-hankkeet 

Vuoden 2021 aikana Leader Suupohja vastaanotti 75 uutta hankehakemusta, joista 64 jä-
tettiin sähköisenä Hyrrä-järjestelmään ja 11 paperihakemuksena yhdistyksen toimistolle. 
Hakemuksista 30 oli yrityshanketta ja 45 kehittämishanketta. Näiden lisäksi työntekijät 
kävivät läpi useita hankeaihioita. Vuoden aikana rahoituspäätöksen sai ELY-keskuksesta 
41 hanketta, joista myönteisen päätöksen sai 36 hanketta, kielteisen 1 ja peruttuja oli 4. 
Rahoituspäätöksen saaneista hankkeista 13 rahoitettiin ohjelmakauden 2014-2020 va-
roista ja 28 päätöstä siirtymäkauden 2021-2022 varoista. 

3.1.3. Yhdistyksen omat hankkeet 2021 

3.1.3.1. Toimintaraha 2 
(Toteutusaika 19.12.2018-30.4.2023) 

Leader Suupohja on yksi Suomen 54:stä Leader–toimintaryhmästä ohjelmakaudella 2014–
2020. Toimintarahalla mahdollistetaan Suupohjan Leader-ohjelman koordinointi sekä lisä-
tään paikallisten toimijoiden aktiivisuutta ja tietämystä Leader-ohjelmasta.  
Leader Suupohjan Toimintaraha 2 -hankkeen tavoitteena on: 
1. Mahdollistaa paikallisen kehittämistrategian toteutuminen ylläpitämällä Leader-toi-

mistoja Kauhajoella ja Kurikassa sekä strategian toteuttamiseen liittyviä toimintoja 
yhdistyksen toiminta-alueella.   

2. Lisätä paikallisten toimijoiden ja asukkaiden aktiivisuutta ja tietämystä Leader-toimin-
nasta.  
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3. Opastaa hankehakijoita ja –vetäjiä siten, että rahoitetut hankkeet saadaan toteutet-
tua suunnitelmien mukaisesti. 

4. Ylläpitää hankkeessa työskentelevien henkilöiden, yhdistyksen hallituksen ja jaosto-
jen jäsenten ammattitaitoa erilaisiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin osallistumalla tai jär-
jestämällä niitä heille itse.    

 
Toimintaraha-hankkeessa toteutettuja keskeisiä toimenpiteitä ovat: 

1. Leader-toimiston ylläpitäminen Kauhajoella sekä yrityspalvelupiste Formussa Kuri-
kassa. 

2. Leader-strategian koordinointi, jota varten on palkattu toiminnanjohtaja, talous-
suunnittelija ja kehittämissuunnittelija. 

3. Leader-ryhmän hallituksen, työjaoston sekä muiden mahdollisten Leader-toimin-
taan liittyvien työryhmien toiminnan mahdollistaminen. 

4. Leader-strategiasta tiedottaminen, erilaisten tiedotustilaisuuksien tai -tapahtumien 
järjestäminen ja tiedotusmateriaalin tekeminen.  

5. Hankehakijoiden ja -vetäjien opastaminen ja neuvominen.  
6. Leader-toimiston yhteistyösuhteiden ja verkostosuhteiden hoitaminen.  
7. Kansainvälisten yhteistyöhankkeiden valmistelu.  
8. Teemahankkeiden valmistelu ja haku.  

 
Toimintaraha 2 -hankkeen kustannusarvio on 691 000 €. Koko ohjelmakaudeksi varattu 
toimintaraha on 1 501 000 €. 
 
Keskeisiä toimia vuoden 2021 aikana olivat:  
 
Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien yhteistapaamisia ei voitu järjestää missään muodossa 
Covid19-pandemiatilanteen vuoksi. Yhteinen viestintätiimi toimi etäyhteyksien kautta ja 
samoin toiminnanjohtajat pitivät palavereitaan joko kasvokkain tai etänä. Leader Pohjois-
Satakunnan kanssa tavattiin kahteen otteeseen kevättalven 2021 aikana yhteistyön ja en-
simmäisen vaiheen haun merkeissä.  
 
Leader Suupohjalla sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksella oli kahdenkeskinen tapaami-
nen 14.10.2021 Teamsin välityksellä. Tapaamisessa käytiin läpi mm. ELY-keskuksen ja Lea-
der-ryhmän tilannekatsaukset yritys- ja hanketukiin liittyen, CAP27-tilannekatsaus sekä 
muita ajankohtaisia asioita. 

Hankevetäjien aamukahvitilaisuutta ei myöskään koronarajoitusten takia järjestetty. Sen 
sijaan paikallismedioiden edustajat kutsuttiin koolle kuulemaan ohjelmakauden 2014-
2020 tuloksista sekä siirtymäkauden 2021-2022 rahoitusmahdollisuuksista Ojalan Pakarin 
vintille 6.4.2021. Hankealoituspalavereita järjestettiin hankehakijoille, jotka olivat saa-
neet viranomaispäätöksen hankkeelleen. Palaverissa käytiin läpi hankkeen toteuttami-
seen liittyviä asioita. Covid19-pandemian myötä osa aloituspalavereista järjestettiin säh-
köisesti Teams-palavereina. 
 
Leader Suupohja on osallistunut Pop up Formu -yritysrahoitustapahtumien toteuttami-
seen Kurikan Jurvassa kerran kuukaudessa kevään 2021 ajan. 
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Leader-ajankohtaispäivät järjestettiin virtuaalisesti Zoom-järjestelmän avulla 12.5.2021 ja 
24.11.2021.  

3.1.3.2. Valmistelutuki 
(Toteutusaika 25.8.2021-31.12.2022) 

Valmistelutuki Leader Suupohja -hankkeella mahdollistetaan Leader Suupohjan toiminta-
alueen paikallisen kehittämisstrategian vuosille 2023-2027 valmistelu osallistavasti. 
Hankkeella lisätään paikallisten sidosryhmien, toimijoiden ja asukkaiden aktiivisuutta sekä 
tietämystä tulevasta EU-ohjelmakaudesta ja sen mukanaan tuomista mahdollisuuksista. 

3.1.3.3. Leader-tiedotustoiminta 
Leader–toiminnan luonteeseen kuuluu avoimuus ja tietojen vaihto. Hyväksytyistä Leader–
hankkeista ja yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan Leader-ohjelmaan kuuluvan avoimuus-
periaatteen mukaisesti yhdistyksen www-sivuilla osoitteessa www.leadersuupohja.fi . 
Verkkosivut uusittiin kokonaan kevättalven 2021 aikana. Uusia verkkosivuja päivitettiin 
säännöllisesti, jotta ne palvelevat tiedontarpeissa sekä asiakkaita että yhdistyksen henki-
lökuntaa. Muita viestintäkanavia ovat olleet sosiaalisen median kanavat, sähköinen uutis-
kirje, painetut ja sähköiset markkinointimateriaalit, paikallislehdet ja erilaiset tapahtumat 
sekä tilaisuudet verkon välityksellä ja livenä.  
 
Vuoden aikana yhdistyksestä ja sen toteuttamista ja rahoittamista hankkeista on ollut 
kymmeniä juttuja seudun paikallislehdissä ja maakuntalehdissä. Yhdistyksen sähköinen 
uutiskirje julkaistiin kuusi kertaa, ja se lähetettiin yhdistyksen jäsenille, luottamusmiehille, 
medioiden edustajille ja tilaajille.  
 
Toiminnanjohtaja Hanna-Leena Pihlajaniemi sekä kehittämissuunnittelija Mirka Puska toi-
mivat Leader Suupohjan edustajina seutukunnallisessa viestintätiimissä sekä Puska ja Aili 
Raudla-Majakangas viestintäyhdyshenkilöinä Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien viestin-
tätiimissä. Puska on osallistunut säännöllisesti myös valtakunnallisen viestintäverkoston 
tapaamisiin ja työpajoihin. Viestinnästä vastaavat työntekijät ovat osallistuneet viestintä- 
ja tiedotusaiheisiin koulutuksiin omalla alueella ja valtakunnallisesti.  
 
Leader-ryhmän ja hankehakijoiden koulutus ja verkostoituminen 

Yhdistyksen toimiston ja hallituksen edustajat ovat osallistuneet Ruokaviraston, Maa- ja 
metsätalousministeriön, Maaseutuverkostopalveluiden ja ELY-keskuksen järjestämiin 
koulutustilaisuuksiin sekä muihin tarpeellisiksi kokemiinsa koulutuksiin ja tilaisuuksiin.  
  

http://www.leadersuupohja.fi/
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3.1.3.4. Maaseutuparlamentti 
(Toteutusaika 1.11.2019-31.10.2021) 

Maaseutuparlamentti järjestettiin covid19-pandemiasta johtuen kokonaan virtuaalisena 
ja monipaikkaisena tapahtumana, joka striimattiin suorana Kurikan kampukselta 28.-
30.9.2021. Alkuperäinen ajankohta tapahtumalle oli syyskuu 2020. Vaikka yleisöä ei ollut 
paikan päällä, kertyi ruutujen taakse pitkin Suomea runsaslukuinen joukko osallistujia. Ta-
pahtuma tavoitti virtuaalisella alustalla lähes tuhat osallistujaa, livestriimin kautta par-
haimmillaan yli 3000 henkilöä ja somessa jopa yli puoli miljoonaa. 

Tapahtuma koostui livelähetyksen lisäksi kymmenistä työpajoista ja tietoiskuista sekä mo-
nipaikkaisesta ohjelmasta, jota järjestettiin eri puolilla Suomea niin livenä kuin verkon vä-
litteisesti. Virtuaalisella alustalla pystyi katsomaan myös erilaisia videotervehdyksiä ja 
esittelyitä. Yhteinen keskustelu soljui päälähetyksen aikana aktiivisena tapahtuma-alus-
talla – osallistujien välille syntyi aitoa vuorovaikutusta ja tapahtumatunnelmaa etäisyyk-
sistä huolimatta. Maaseutuparlamentin juonsivat somevaikuttaja Inari Fernándes ja näyt-
telijä, juontaja Christoffer Strandberg. 

Maaseutuparlamentin paikallisena tapahtumakoordinaattorina toimi Kirsti Vuori Leader 
Suupohjasta vastuualueenaan paikalliset järjestelyt ja monipaikkainen ohjelma. Tapahtu-
man aikana Kurikassa työskenteli Kirsti Vuoren lisäksi hanketyöntekijä Milla Akseli Leader 
Suupohjasta. 

Valtakunnallinen Maaseutuparlamentti järjestetään paikallisten ja valtakunnallisten toi-
mijoiden kumppanuudessa, Maaseutupolitiikan neuvoston koordinoimana, joka kolmas 
vuosi eri paikkakunnalla, suomalaisella maaseudulla. Vuonna 2021 pääjärjestäjinä ovat 
Leader Suupohja, Kurikan kaupunki, Suomen Kylät ry, MTK ry, Ruokaviraston verkostopal-
velut yksikkö sekä Maaseutupolitiikan neuvosto MANE.  
 
Maaseutuparlamentti järjestettiin ensimmäisen kerran Leppävirralla 2017, jolloin siihen 
osallistui runsaat 2000 henkilöä. Seuraava Maaseutuparlamentti järjestetään Nurmek-
sessa vuonna 2024. 

3.1.3.5. Sytyke -Suupohjan yritysten tukeminen koronatilanteessa   
(Toteutusaika 23.4.2020-31.5.2022) 

Hanke keskittyy yrityksille suunnattuihin toimenpiteisiin, jotka auttavat yrityksiä selviyty-
mään Covid19-pandemiasta aiheutuneista haitoista. Hankkeessa neuvotaan yrityksiä eri 
rahoitusten haussa, tiedotetaan ajankohtaisista asioista ja alueen yrityspalveluista, edis-
tetään yritysten digitaalisuutta ja järjestetään yritysten toivomia tietoiskuja ja sparrausti-
laisuuksia. Hankkeen yhtenä tavoitteena on myös yrittäjien hyvinvoinnin kohottaminen 
sekä Suupohjan omien rekrymessujen järjestäminen.  

Hanketta rahoittaa Etelä-Pohjanmaan liitto Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tuke-
minen -määrärahasta (AKKE) sekä Kauhajoen kaupunki ja Teuvan, Isojoen ja Karijoen kun-
nat. Hanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Isojoen, Karijoen, Kauhajoen sekä Teuvan 
elinkeinopalveluiden kanssa. 
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Vuoden 2021 aikana järjestettiin Suupohjan alueen yrityksille erilaisia valmennuksia ja 
koulutuksia. Aiheina oli mm. yrityksen sähköinen markkinointi, erilaiset rahoitusmahdolli-
suudet, videotuotanto ja hankinnat. Loppukesästä ja alkusyksystä keskityttiin yrittäjien 
hyvinvointiin järjestämällä Yrittäjätulet -luonto- ja verkostoitumisretkiä ympäri hankealu-
etta. Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän yritysrekisteriä päivitettiin kuntien elin-
keinotoimien käyttöön. Myös SEK:llä olleet elinkeinoaiheiset valokuvat käsiteltiin uudel-
leen ja annettiin kuntien elinkeinotoimiin jatkokäytettäväksi. Yritysesittelyjä sekä kuntien 
elinkeinohenkilöiden esittelyvideoita oli vuoden lopuksi valmistunut yhteensä kymmenen 
ja osa niistä on julkaistu kuntien kotisivuilla. Hankkeen projektiryhmä kokoontui vuoden 
aikana 12 kertaa. 

Alkuvuoden 2021 Sytyke -hankkeen työntekijänä toimi Kirsti Vuori Leader Suupohjasta ja 
kesäkuussa vetovastuu siirtyi Aili Raudla-Majakankaalle. Oman työpanoksensa hankkeelle 
on antanut myös Janne Taipaleenmäki.  

3.1.3.6. Suupohjan Helmet  

Suupohjan Helmet -hankkeessa tehtiin alueen asukkaita ja matkailijoita palveleva matkai-
luun, luontoon, tapahtuma- ja palvelutarjontaan keskittynyt verkkosivusto. Visit Suupohja 
-sivusto (https://visitsuupohja.fi) täydentää matkailutiedon osalta kuntien sivustoja sekä 
tukee Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkin toimintaa.  

Visit Suupohja-sivusto julkaistiin helmikuun alussa ja siitä tiedotettiin laajasti mm. sosiaa-
lisessa mediassa, alueemme lehdissä sekä sidosryhmien sosiaalisen median kanavissa. Si-
vuston kehittämisen osalta tehtiin yhteistyötä Kauhajoen Opiston mediaopiskelijoitten 
kanssa. Pandemian takia opiskelijoitten mahdollisuudet saada oikeita asiakaskokemuksia 
olivat jääneet olemattomiksi ja he olivat erittäin innostuneita saadessaan osallistua Visit 
Suupohja-sivuston sisällöntuotantoon. Sivusto käännettiin myös englannin kielelle.  

Sivustolla on jokaisesta luontoretkikohteesta tuotekortti, jossa on kolmesta viiteen valo-
kuvaa, kohteen kuvaus, osoite, kartta, linkkejä paikkaan liittyviin nettisivuihin sekä lähellä 
sijaitsevat muut kohteet. Kohteita voi hakea kunnittain tai tekemisen teeman mukaan. Vi-
sit Suupohja sivustolle tuotiin hankkeen aikana vanhoja ja uusia luontokohteita yhteensä 
noin 130, kulttuurikohteita 80, majoitus- ja ruokakohteita 160 sekä aktiviteetit ja palvelut 
osioon 110 kohdetta. Sivustolle tuotettiin mm. 360 kuvia, videomateriaalia, valokuvia, 
ajankohtaisia artikkeleita ja podcasteja. 

Hankkeen vetäjänä toimi Aili Raudla-Majakangas. 

3.1.3.7. Vauhtia valokuituun 
(Toteutusaika 1.2.2021-31.12.2022) 

Vauhtia valokuituun -hankkeen tarkoituksena on saada valokuitu mahdollisimman mo-
nelle eteläpohjalaiselle melko nopeasti. Hanketta toteutetaan kaikkien Etelä-Pohjanmaan 
Leader-ryhmien alueella eli toimialueena on koko Etelä-Pohjanmaa ja erityisesti ne alueet, 
joilla valokuituverkon kattavuus on huono. 

https://visitsuupohja.fi/
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Hankkeessa tiedotetaan valokuidun eduista ja sen tuomista mahdollisuuksista, sekä akti-
voidaan toimijoita valokuituhankkeisiin. Lisäksi kartoitetaan valokuitutarvekyselyn avulla 
mahdollisia investointikohteita ja autetaan niiden rahoituksen haussa. 

Vauhtia valokuituun hankkeen toiminta oli vauhdikasta vuonna 2021. Hankkeen valokui-
tuinfotilaisuuksia järjestettiin 37 kylässä ja niihin osallistui lähes 500 henkilöä.  Kylissä ja 
taajamissa, joissa järjestettiin infotilaisuuksia, kartoitettiin myös alueen valokuitutarve ky-
selyjen avulla. Kyselyjen perusteella valokuidulle on huomattava tarve Etelä-Pohjan-
maalla, sillä yli 2000 kyselyyn vastaajaa haluaisivat valokuidun.   

Hankkeen vetäjänä toimii Leader Suupohjan ja Leader Liiverin alueella tietoverkkoasian-
tuntija Mikko Ojainväli ja Leader Aisaparin ja Leader Kuudestaan alueella tiedottaja Virpi 
Poikelin. Hankkeelle on saatu rahoitus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. 

3.2. Kansainvälinen toiminta  

3.2.1. Yhdistyksen omat kansainväliset hankkeet 2021 

3.2.1.1. SE to NW: ESTFIN tourist trails 
(Toteutusaika 1.1.2020-31.5.2022) 

Hanke on lähimatkailuaiheinen kansainvälinen yhteistyöhanke virolaisen Kirderanniku 
Koostöökogun kanssa. Hankkeessa kartoitetaan Suupohjan alueen kansainvälisestä yh-
teistyöstä kiinnostuneet matkailutoimijat ja sitoutetaan heidät yhteistyöhön Kirderannik 
alueen matkailutoimijoiden kanssa. Matkailutoimijoiden osaamista ja kielitaitoa kehite-
tään, nostetaan palveluiden laatutasoa ja parannetaan edellytyksiä yritysten kansainväli-
seen markkinointiin ja viestintään. Hankkeella pyritään tuottamaan alueestamme laaduk-
kaita markkinointivideoita tunnettavuuden lisäämiseksi paikallisesti sekä kansainvälisesti. 
Yhtenä tavoitteena on virtuaalisten retkien kehittäminen alueelle. 

Vuoden 2021 alkaessa maailmalla vallitsi edelleen Covid19-pandemia ja tämän vuoksi 
hankkeelle päätettiin hakea jatkoaikaa kansainvälisten toimien mahdollistamiseksi. Ke-
väällä hankkeessa järjestettiin Tere, kuidas läheb- viron kielen ja kulttuurin viisiosainen 
kurssi sekä Kansainvälisyys matkailussa-webinaari. Ensimmäisellä kurssikerralla mukana 
oli virolaisen hankekumppanin hankevetäjä, joka kertoi terveiset Kirderannik alueelta. 
Muilla kerroilla koulutuksissa oli mukana viron asiantuntijoita kertomassa kielestä ja kult-
tuurista.  

Kesäkuussa lähdettiin suunnittelemaan ja toteuttamaan alueemme markkinointivideota. 
Siihen pyydettiin tarjoukset viideltä eri yhtiöltä ja heidän joukostaan valittiin videon to-
teuttajaksi paikallinen yhtiö Islandlake Films. Upea lopputulos jaettiin lokakuun alussa 
hankekumppanille sekä Leader Suupohjan Youtubeen, Facebookiin ja kotisivuille. Video 
on nähtävissä myös Visit Suupohjan somessa sekä verkkosivuilla. 

Hankkeen vetäjänä toimii Aili Raudla-Majakangas. 
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3.2.1.2. FINEST Media 
(Toteutusaika 5.5.2020-30.9.2022) 

FINEST Media -hanke on kansainvälinen yhteistyöhanke MTÜ Valgamaa Partnerluskogu 
kanssa. Hankkeessa kehitetään molempien alueiden nuorisotoimintaa. Kansainväliset toi-
menpiteet hankkeessa liittyvät seikkailuliikunta-, kulttuuri- ja mediateemaisten leirien jär-
jestämiseen Viron Otepäässä ja Suupohjassa. Leirien välillä hankkeeseen osallistuvat nuo-
ret valmistelevat mediatehtäviä liittyen omaan asuinseutuunsa ja kulttuuriinsa.  

Hankkeen paikallisia tavoitteita ja toimia ovat pelikulttuuri-, pelikasvatus ja mediakasva-
tustoiminnan toteuttaminen alueella, nuorten rohkaiseminen osallisuuteen ja vaikuttami-
seen peli- ja mediakasvatuksen keinoin, nuorten harrastamisen tukeminen, Suupohjan 
oman nuoriso-Leader toiminnan ideointi ja valmistelu sekä nuorten aktivointi projektira-
hoitusten hakuun ja sitä kautta oman elinympäristönsä kehittämiseen. 

Hankkeen paikallisina toimenpiteinä järjestettiin mediapajoja alueen nuorille. Teemoina 
näillä pajoilla olivat mm. lehtiartikkelin kirjoitus, podcast ja videokuvaus. Vuoden aikana 
järjestettiin vanhempainiltoja peli- ja mediakasvatusteemoilla. Vanhempainillat järjestet-
tiin etänä sekä paikan päällä. 

Pelitapahtumia olivat mm. viikonlopun yli kestävä pelimaratoni. Vallitsevan Covid19-pan-
demiatilanteen vuoksi maratoni järjestettiin verkon yli livenä ja studiota piti Leader Suu-
pohjan toimistolla hankevetäjän lisäksi kokenut yhteistyökumppani Suomen Speedrunyh-
distys FinnRuns ry. Viikonlopun aikana saatiin kerättyä MIELI ry:n hyväntekeväisyyskas-
saan reilu 2500 euroa. Valtakunnallisella pelikasvatusviikolla marraskuussa järjestettiin 
retropeli-iltoja yhteistyössä kirjastojen kanssa. Näissä tapahtumissa kohdatuista nuorista 
saatiin nuoria mukaan myös hankkeen toimintaan. 

Nuorten kontaktointi hoidettiin koulujen välitunneilla pidetyillä infoilla. Keskusradion 
kautta pidetyssä infossa tuotiin nuorille tutuksi nuoriso-Leader -toimintaa ja rahoitusta. 

Kansainväliset seikkailuliikunta-, kulttuuri- ja mediateemaiset leirit jouduttiin vallitsevan 
pandemiatilanteen vuoksi järjestämään paikallisesti. Kymmenen nuoren ryhmä osallistui 
leirille Kurikan Pitkämössä kesällä, samaan aikaan Viron hankekumppani järjesti leirin Ote-
päässä. Leirin aikana oltiin live-yhteydessä toiseen leiriin mm. iltanuotioilla. 

Hankkeen vetäjänä toimii Janne Taipaleenmäki. 

3.2.1.3. Lähiruoka ja maaseutumatkailu Leader Pohjois-Satakunnan ja Leader Suu-
pohjan alueella 
(Toteutusaika 1.1.2018–31.12.2021) 
 
Hankkeen avulla viedään lähiruoka- ja maaseutumatkailualan ammattitaitoa vertaisoppi-
misen avulla eteenpäin. Tavoitteena on lisätä hankkeessa mukana olevien alueiden lähi-
ruoka- ja maaseutumatkailun vetovoimaisuutta niin kotimaisten- kuin ulkomaalaisten asi-
akkaiden keskuudessa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Leader Pohjois-Satakunnan 
kanssa ja hanketta hallinnoi Satafood Kehittämisyhdistys ry Huittisista. Hankkeen yhteis-
työkumppaneina ovat Sommenbygd-Vätterstrand Ruotsista ja Associazione di Promo-
zione Sociale Insieme si puo Italiasta. 
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Hankkeen kolmas opintomatka oli tarkoitus järjestää kesäkuussa 2021 Norjaan Magma 
Geoparkiin, joka on luonut Geoparkeille GeoFood-konseptin. Opintomatka korvattiin pan-
demiatilanteen vuoksi opintomatkalla Saimaa Geoparkiin. Saimaa sai Unesco Global 
Geopark statuksen keväällä 2021. Matkalla oli mukana yrittäjiä ja toimijoita 15 henkilöä 
Leader Suupohjan ja Leader Pohjois-Satakunnan alueelta.   

Leader Suupohjan osalta hankkeen toimia on tehnyt Kirsti Vuori. 

3.2.1.4. Muut kansainväliset yhteistyöhankkeet 

Erasmus+ Through Culinary to Key Competences (CUHEKO) 
(Toteutusaika 1.10.2018–30.11.2021) 

Leader Suupohja osallistui kumppanina Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettuun strategiseen 
kumppanuushankkeeseen aikuiskoulutusalalla. Muut hankekumppanit ovat ”Dolina Raby” 
Leader-ryhmä Puolasta (hankkeen hallinnoija), Razvojna agencija Kozjansko kehittämisyh-
distys Sloveniasta, KIKO Educational Solutions Puolasta ja Charakis Research & Consulting 
Ltd Kyprokselta. Hankkeen ensisijaisen kohderyhmä oli aikuiskoulutusalalla toimivat kou-
luttajat, ohjaajat ja opettajat. Hankkeessa kartoitettiin kohderyhmän tarpeita avaintaito-
jen: lukutaito, digitaaliset taidot, sosiaaliset taidot, yrittäjyys ja kulttuuritietoisuus opetta-
misessa. Tarvekartoituksen pohjalta luotiin opetussuunnitelma ja opetuspaketteja avain-
taitojen opettamiseen digitaalisuutta hyödyntäen. Paketit käännettiin valikoiduin osin 
myös suomenkielelle. Lisäksi hankkeessa luotiin verkkosivut, e-oppimisalusta ja koulutta-
jakoulutus aikuiskouluttajien työn kehittämisen välineiksi. Syksyllä 2021 hankkeen tulok-
sista järjestettiin tulostenlevittämiswebinaari jokaisessa kumppanimaassa.   

Hankevuoden 2021 testattiin oppimisalustaa sekä osallistuttiin kouluttajakoulutukseen. 
Leader Suupohjan vastuulla oleva digitaalisen avaintaidon -kurssi käännettiin valikoiduin 
osin englannista suomeksi. Syksyllä järjestettiin tulostenlevittämiswebinaari suomalai-
selle yleisölle. Lisäksi osallistuttiin kaikkiin pandemiatilanteen vuoksi etänä järjestettyihin 
hanketapaamisiin.   

CUHEKO-hankkeen vetäjänä on Suupohjassa toiminut Mirka Puska sekä vähäisissä määrin 
Janne Taipaleenmäki, Aili Raudla-Majankangas ja Tuija Takamäki.   

3.3. Kylien kehittäminen  

Kylien kehittäminen on yksi yhdistyksen tärkeistä toiminta-alueista. Vuonna 2021 kyliä ke-
hitettiin muun muassa Kylille III-hankkeen, Leader-hankkeiden ja YhteisöLeader-rahan 
avulla. Yhteistyö kylätoiminnan saralla on ollut vilkasta myös muiden eteläpohjalaisten ky-
lätoimijoiden ja Leader-ryhmien kanssa.  

3.3.1. Yhdistyksen omat kylien kehittämishankkeet 2021 

3.3.1.1. Kylille III   
(Toteutusaika 1.1.2020 – 31.12.2022 

Hanketta toteuttavat Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmät ja hankkeen hallinnoijana toimii 
Leader Aisapari. Hankkeelle on saatu rahoitus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. 
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Hankkeessa aina kullakin Leader-ryhmällä on oma erikoistumisteema ja näin teemoissa 
päästään syvemmälle ja hyviä käytäntöjä jakamalla ja toimintoja jatkamalla päästään en-
tistä pidemmälle.   

 
Hanke aktivoi kyliä kehittämään toimintaansa ja käyttämään hyödyksi siihen tarjoutuvat 
mahdollisuudet. Toimenpiteiden tavoitteena on lisätä maaseudun asukkaiden osalli-
suutta, osaamista, hyvinvointia ja turvallisuutta. Lisäksi edistetään kiertotaloutta ja pyri-
tään saamaan kylien kaikki vahvuudet hyötykäyttöön. 

Kunta ja laajemmin ajateltuna koko maakunta on kyliensä yhteenliittymä: kylä- ja kuntara-
jat ylittävää yhteistyötä lisäämällä vähennetään eroja harvaan asutun maaseudun ja kes-
kustaajamien välillä. Hanke lisää kylien, kylissä toimivien yhdistysten ja kuntien välistä yh-
teistyötä. Hanke tekee näkyväksi myös neljännen sektorin: kylien asukkaat, joita aktivoi-
daan osallistumaan ja huolehtimaan hyvinvoinnistaan. Yhteisön hyvinvointi rakentuu hy-
vinvoivista yksilöistä.  

Suupohjan pääteemana on Hyvinvoivat kylät. Koska covid19-pandemia rajoitti edelleen 
kokoontumisia koko vuoden ajan, kannustettiin ihmisiä liikkumaan luonnossa omatoimi-
sesti. Suupohjassa on markkinoitu alueen retkikohteita, tiedotettu ja jaettu mm. Suomen 
ladun webinaareja retkeilyyn ja luontoon liittyen.  Hankkeen toimenpiteitä on vuoden ai-
kana ollut mm. hyvinvointiwebinaari, Erätaukomenetelmällä Ideafestivaali-keskustelun 
järjestäminen aiheesta Hyvinvointi arjessa, Airbnb-webinaari ja valtakunnalliseen Avoimet 
kylät-päivään, Kauhajoen maastopyöräreittien avajaistapahtumaan sekä Hyypänjokilaak-
son patikkaan osallistuminen. Päntäneen Hiukkajärvellä järjestettiin tapahtuma, jossa 
pääsi tutustumaan kylmävesiuintiin ja sen terveysvaikutuksiin. 

Arjen turvaa kylille 
Turvallisuus-teemassa teimme yhteistyötä Iskua Etelä-Pohjanmaalle hankkeen kanssa ja 
järjestimme koko E-P:n kattavat Iskuri-kävelyt kesän ja syksyn aikana. Suupohjassa Iskuri-
kävelyihin osallistui yhtyeensä 212 henkilöä. Vapepan Suupohjan paikallistoimikunnan 
suunnittelemat tapahtumat jouduttiin perumaan, yksi fyysinen kokous järjestettiin ja 
muutama Teams-kokous pidettiin piirin Vapepan kanssa. Digiturvaviikolla tiedotimme tie-
toturvasta ja kyberturvallisuudesta. 

Osaava ja osallistava kylä 
Yhteistyössä laajan kumppanijoukon kanssa järjestettiin keväällä 2021 kaikkiaan 11 virtu-
aalista (mukaan lukien Isokyrö) kumppanuuspöytää teemalla ”Järjestöystävällinen kunta 
ja kuntayhtymä”. Tapahtumat keräsivät kaikkiaan 483 osallistujaa, Suupohjassa tilaisuu-
det olivat Kauhajoella (Kauhajoki, Karijoki, Isojoki, Teuva) ja Kurikassa. 
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Kumppanuuspöytäkierroksia jatketaan yhteistyössä kuntien järjestöyhdyshenkilöiden 
kanssa ja toiminta mallinnettiin myös Innokylään. Järjestömarkkinoiden suunnittelua 
käynnisteltiin jo syksyn tapahtumia varten, mutta toteutus ei koronan vuoksi edelleen-
kään onnistunut.  Yhteisölähtöinen yhteiskunnallinen yrittäjyys kylissä (YTYÄkylä) sekä 
Kulttuurihyvinvointia etänä (KUHY) hankkeiden kanssa on tehty aktiivista yhteistyötä.  

Digitaalisuus-teemassa on järjestetty mm.  digikahviloita ja virtuaalisia digikahviloita, val-
takunnallisilla digitukiviikoilla somessa jaettiin päivittäin digivinkkejä, digiturvaviikolla 
tiedotettiin tietoturvasta ja kyberturvallisuudesta. Digineuvontaa annettiin myös Norin-
kylän palvelupäivässä toukokuussa, lokakuussa osallistuimme Kitchen of Skills -webinaa-
riin, jossa hankevetäjä kertoi aiheesta Digitaidot haltuun Etelä-Pohjanmaan kylissä.  Mar-
raskuussa järjestimme Finest Media-hankkeen ja Kauhajoen kirjaston kanssa pelikasva-
tusviikon tapahtuman, jossa oli tarjolla digitukea ja retropelejä.  

Kyläiltoja paikan päällä kylissä oli noin 10 kertaa, uutena mallina oli Isojoen kyläkierrok-
set yhteistyössä Isojoen kunnan ja Landemia-hankkeen kanssa. Suomen kylät ry:n kanssa 
järjestimme virtuaalisen Kylälle asumaan –illan, ideana tuoda verkon välityksellä kylien 
elämää ja asumismahdollisuuksia maallemuutosta kiinnostuneiden luokse. Etelä-Pohjan-
maan Kylälle asumaan illassa Suupohjasta esittäytyivät Kärjenkoski ja Päntäne. 

Kiertotaloutta kylille 
Koska infotilaisuuksia ei voitu järjestää livenä, keskityttiin tiedottamiseen sosiaalisen me-
dian välityksellä, esimerkiksi energiateemaviikolla oli joka päivä joku energiansäästövinkki 
ja myös hävikkiviikolla oli päivittäin aiheeseen liittyvä vinkki. Toukokuussa pidimme Erä-
taukomenetelmällä Teamsissä Ideafestivaalikeskustelun aiheesta Kestävämpi arki. 

Jo toisesta haastavasta vuodesta huolimatta fyysisiä tilaisuuksia pystyttiin pitämään vuo-
den aikana 22 kpl, verkon kautta 19 kpl, eri tilaisuuksiin osallistui liki 800 hlö, lisäksi mui-
den järjestämien webinaarien ja virtuaalisten kokoontumisten kautta osallistujia oli mo-
ninkertainen määrä, kaikista ei ollut mahdollista saada osallistujalistoja. Kyliä ja yhdistyk-
siä on myös aktivoitu ja neuvottu erilaisten rahoitusten, tukien ja hankkeiden hyödyntä-
miseen ja hakemiseen. 
 
Hankevetäjä kuuluu Hyypänjokilaakson neuvottelukuntaan, YTYÄ kylähankkeen ja Kult-
tuurihyvinvointia etänä ohjausryhmiin, E-P:n digituen verkostoon sekä Suomen Kylät ry:n 
kyläjaostoon. Hankevetäjä suoritti Erätauko-ohjaajakoulutuksen, Digi- ja väestötietoviras-
ton digitukija osaamismerkit, TIEKEn DIGIOHJAUKSEN POLULLA osaamismerkin sekä 72 h 
varautumisen kouluttajakoulutuksen.  
   
Kylille-hankkeen vetäjänä toimii Tuija Takamäki.  

3.3.2 Teemahankkeet 

Teemahanke on Leader-ryhmän hallinnoima hanke, jossa kootaan yhteisöjen toimintoja 
tai investointeja teemoittain kokonaisuudeksi yhteen hankkeeseen ja tuetaan niiden to-
teuttamista. Teemahanke helpottaa pieniä toimijoita, koska Leader-ryhmä hoitaa hank-
keen hallinnoinnin toimiessa hankkeen hakijana.  
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Hanke sisältää myös Leader-ryhmälle hankkeen kokoamisesta, yhteistyöstä ja kokemus-
ten vaihdosta aiheutuvia koordinointikustannuksia. Hankkeen koordinointiosuus sisältää 
monenlaisia työtehtäviä tukihakemuksen ja hankesuunnitelman valmistelusta kirjallisten 
menettely- ja hakuohjeiden tekemiseen sekä koko hankkeen toteuttamiseen.  

3.3.2.1. Hyvis  - Hyvinvointia ja aktiivisuutta kyliin 
(Toteutusaika 25.5.2021-31.12.2022) 

HYVIS - Hyvinvointia ja aktiivisuutta kyliin –hanke on tarkoitettu Leader Suupohjan toi-
minta-alueella toimiville yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille. Hanke ei koske vesi-
huoltohankkeita eikä hankkeita, jotka vaativat rakennusluvan. Tuettavan kohteen tulee 
sijaita Leader Suupohjan toiminta-alueella tai hyödyn tulee kohdistua toiminta-alueen 
asukkaisiin. Hankemuoto on yleishyödyllinen investointihanke.  

HYVIS – teemahankkeella tuetaan maaseudun asukkaiden ja erityisesti nuorten hyvin-
vointia, aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä lisääviä toimenpiteitä. Tavoitteena on aktivoida 
asukkaita, luoda uutta toimintaa, saada uusia ihmisiä mukaan toimintaan ja uusia käyttä-
jiä yhteisiin tiloihin. Teemahankkeella voidaan toteuttaa toimenpiteitä, joiden kustan-
nusarviot olivat 2 000 - 9 000 € ja tukiprosentti on 70%. Toimenpiteiden hakuaika oli 
25.5.- 30.6.2021. Toimenpiteiden hakemuksia saapui yhteensä 12 kpl. Hallitus hyväksyi 
9.9.2021 kokouksessaan kymmenen toimenpidettä.  

Hyväksytyt toimenpiteet:  
1. Kodesjärven Kyläseura Ry  3 500,00 € 
2. Kurikan Ryhti Ry   9 000,00 € 
3. Rasti-Kurikka Ry   9 000,00 €  
4. Kurikan Invalidit Ry   2 249,99 € 
5. Kurikka-Seura Ry   7 812,00 € 
6. Pukkilankylän Kyläyhdistys Ry  2 857,14 € 
7. Kauhajoen Kainaston eteläinen MKS Ry 9 000,00 € 
8. Muurahaisen Erämiehet Ry  9 000,00 € 
9. Kauhajoen Metsästysseura Ry  8 970,00 € 
10. Kainaston Nuorisoseura Ry  8 967,14 €  
Yhteensä    70 356,27 € 
 
Teemahankkeen vetäjänä toimii Milla Akseli.  

3.4. Nuorten aktivointi 

Nuorten aktivoimista tehtiin myös yhdistyksen omassa Finest Media-hankkeessa.  
 
Vuoden 2021 aikana saatiin koottua Leader Suupohjan oma nuorisojaosto, joka kokoon-
tuu vuoden 2022 alussa ensimmäisen kerran virallisesti. Nuoria saatiin aktivoitua mm. leh-
tiartikkelin, SOME-markkinoinnin ja kouluvierailujen avulla. Kouluvierailuja tehtiin yh-
teensä neljä, joista kaksi Kauhajoella, yksi Teuvalla ja yksi Kurikan Jurvassa.  Kouluvierai-
lulla kerrottiin yleisinfoa Leaderin toiminnasta ja etenkin NuorisoLeaderistä. Nuorille oli 
tarjolla älypuhelimilla pelattava tietovisa ja makeisia. Kauhajoen kouluvierailut 
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toteutettiin yhteistyössä Kauhajoen Nuorisopalveluiden kanssa.  
 
Jaosto koostuu toiminta-alueen aktiivisista, vaikuttamishaluisista suupohjalaisista nuo-
rista, jotka haluavat olla mukana vaikuttamassa nuorten asumisen, elämisen ja harrasta-
misen mahdollisuuksiin Suupohjassa. Nuorisojasto aktivoi ja arvioi Nuoriso-Leader-hake-
muksia, suunnittelee erilaisia nuorten tapahtumia ja osallistuu valtakunnalliseen nuoriso-
Leader-toimintaan. 

3.5. Yritys-, Yhteisö- ja NuorisoLeader-raha 

Huhtikuussa 2021 yhdistyksen omista varoista yhteisöjen ja nuorten ryhmien pienille pro-
jekteille myönnetty VIRE-raha uudistettiin Yritys-, Yhteisö- ja NuorisoLeader-rahaksi. Ra-
hoituksilla halutaan synnyttää ja tukea uutta toimintaa sekä pienten projektien toteutu-
mista yrityksissä, yhdistyksissä ja nuorten ryhmissä. Tavoitteena on saada erilaiset toimijat 
mukaan oman asuin- ja elinympäristönsä kehittämiseen. Rahaa myönnetään sekä kehittä-
misprojekteihin että pieniin investointeihin. Hakijoiden tulee olla Suupohjan Kehittämis-
yhdistys ry:n jäseniä. Rahoitus myönnetään Leader Suupohjan omista varoista ja haku on 
jatkuva. 

Yritys- ja YhteisöLeader-rahaa myönnettiin vuonna 2021 seuraaville tahoille: 

YritysLeader 

1. Reinicka Oy Uusi suunnitteluohjelma -projekti 
2. Kone-Veikot Oy Passikuvakaluston osto 
3. HiljaHelena Oy Autojen sähkölatauspisteet 
4. Varla Automotive Oy Sähköliittimien puristuskone 
5. Länsirannikon Ilmastointi Oy 3d tulostin 
6. Nyystin Puutarha Ky Markkinointiselvitys Venäjälle 
7. Eira Nevanpään Taideliikuntakoulu Turvallisesti telineillä 
8. Tmi Katja Mäntyniemi Vohvelikahvila 

YhteisöLeader 
1. Informaatiotekniikan museoyhdistys ry Laituri sähköpuiston rantaan 
2. Sarvijoen Kyläyhdistys ry Kentälle kunnon EA-välineet 
3. Kauhajoen Karhu ry YU-jaosto YU-kiska kuntoon 
4. Kauhajoki-Seura ry Meidän elokuva 
5. Kainaston Nuorisoseura ry Toiminnan kehitys ja viihtyvyyden parantaminen 
6. Kauhajoen 4H-yhdistys ry Parkour- ja sirkuskurssi lapsille 
7. MLL Karijoen paikallisyhdistys ry Vapputapahtuma 
8. Kurikan Wanhan aseman veturimiehet ry Turvallisuus 

9. Lauhanmaan kyläseura ry Pääportaat Lauhantahtiin 

Hyväksyttyjä NuorisoLeader-rahoitushakemuksia ei vuoden aikana ollut.   
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4. Laatutyö 

4.1. Laatukäsikirja 

Leader Suupohjalla on käytössä laatukäsikirja, joka takaa yhdistyksen toiminnan laadun. 
Laatukäsikirja on yhdistyksen laatujärjestelmän kuvaus, joka sisältää yhdistyksen toimin-
nan kannalta keskeiset toimintamallit, toimintakäytännöt ja  
toimintaohjeet sekä muodostaa kuvan yhdistyksestä kokonaisuutena.  
 
Osana Leader-ryhmien laatutyötä toteutettiin ohjelmakaudella 2014-2020 Leader-ryh-
mien välinen vertaisauditointi. Leader-ryhmät ovat itse valinneet auditointiparit. Leader 
Suupohjan parina vertaisauditoinnissa on Leader Rieska. Auditointiyhteistyötä on jatkettu 
myös Leader-ryhmien 1. vaiheen haun yhteydessä.  

4.2. Yhdistyksen oman toiminnan kehittäminen ohjelmakaudella 2014-2020 

Vuoden 2019 aikana Leader Suupohja teetti ulkopuolisella arvioitsijalla arvioinnin kuluvan 
ohjelmakauden toiminnasta ja tuloksista. Arvioinnin suoritti Satakunnan ammattikorkea-
koulu (SAMK). Arviointiin liittyvä kysely lähetettiin sähköisesti kaikille hankehakijoille, hal-
lituksen jäsenille, työntekijöille, kuntien johtohenkilöstölle sekä ELY-keskuksen yhteistyö-
henkilöille. Lisäksi arviointiin liittyen tehtiin syvällisempi, henkilökohtainen haastattelu 
noin 20 henkilölle. Tämän lisäksi ohjelmakauden lopulla tehtiin asiakastyytyväisyyskysely 
hankehakijoille sähköisenä sekä henkilökohtaisina haastatteluina (vastauksia 72 kpl) ja 
hallituksen itsearviointikysely. Työntekijöille suunnattu työtyytyväisyyskysely tehtiin 
vuonna 2021.   
 
Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI toteutti elokuussa 2020 jäsennellyn ja tarkan ny-
kytilan kuvauksen Leader Suupohjan toiminta-alueesta, jossa analysoitiin alueen elinvoi-
maa, aluekehitystä ja tunnuslukuja. Sitä vielä laajennettiin yhdistyksen toimesta. Nykytilan 
analyysi on osa ohjelmakauden 2023-2027 hakemusta Leader-ryhmäksi.  
 
Osana strategiatyöskentelyä keväällä 2021 MDI sparrasi asiantuntijaryhmiä alueen voima-
vara-analyysin laatimisessa sekä siihen pohjautuvien kehittämistavoitteiden muodostami-
sessa.  
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5. Muu toiminta ja yhteistyötahot 

Yhdistyksen edustajat osallistuivat toimintavuoden aikana myös muuhun seudulliseen, 
maakunnalliseen, valtakunnalliseen ja kansainväliseen kehittämistyöhön.  
 
Yhdistys toimii läheisessä yhteistyössä monien eri tahojen kanssa. Etelä-Pohjanmaan Lea-
der-ryhmillä oli vuonna 2021 jäsenen paikka maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR) sekä 
varsinaisen asiantuntijajäsenen ja varajäsenen paikka maakunnan yhteistyöryhmän sihtee-
ristössä. Mervi Niemi-Huhdanpää Leader Aisaparista toimi yhteistyöryhmän varsinaisena 
jäsenenä.  Hanna-Leena Pihlajaniemi toimi sihteeristössä varsinaisena asiantuntijajäse-
nenä ja hänen varajäsenenään Sinikka Koivumäki Leader Liiveristä. Edustukset ovat vaih-
tuvia Leader-ryhmien toiminnanjohtajien kesken. Etelä-Pohjanmaan Maakunnan yhteis-
työryhmä on rakennerahasto-ohjelmien maakunnassa tapahtuvaa toimeenpanoa ja alu-
een kehittämiseen vaikuttavien toimenpiteiden yhteensovittamista varten perustettu toi-
mielin.  MYR sihteeristö toimii maakunnan yhteistyöryhmän valmistelevana elimenä ja 
alueellisten rakennerahastohankkeiden käsittelijänä. Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmillä 
on edustus myös vuonna 2021 perustetussa Etelä-Pohjanmaan järjestöneuvostossa.  
Vuonna 2021 edustajana toimii Hanna-Leena Pihlajaniemi ja varajäsenenä Sinikka Koivu-
mäki Leader Liiveristä. Järjestöneuvoston tehtävänä on mm. vahvistaa järjestöjen välistä 
yhteistyötä ja edistää yhteistyötä järjestöjen sekä julkishallinnon organisaatioiden välillä.  
 
Leader Suupohjalla on edustus myös ELLE-ryhmässä, jossa jäseninä on toimintaryhmien 
edustajien lisäksi ELY-keskuksen virkamiehiä. Näissä palavereissa käsitellään muun mu-
assa yhteisiä linjauksia hankkeisiin liittyen ja tiedotettiin ajankohtaisista asioista.  
 
Etelä-Pohjanmaan liitto ja ELY-keskus järjestävät vuosittain aluekehityskeskustelutilai-
suuden alueittain. Tilaisuuteen on kutsuttu yleensä alueen kuntien edustajat, kehittäjäor-
ganisaatiot, oppilaitokset ja muut mahdolliset kehittämistyössä mukana olevat toimijat. 
Tilaisuudessa käydään läpi ajankohtaisten asioiden lisäksi alueen kehittämistarpeita ja py-
ritään löytämään niille rahoitus- ja toteutusratkaisuja. Tilaisuudet järjestettiin webinaa-
reina 10.5.2021 Kurikan osalta ja 18.5.2021 Suupohjan osalta. 

Yhteistyötä tehdään aktiivisesti myös omalla seutukunnalla. Leader-ryhmän edustus on 
muun muassa Hyypänjokilaakson neuvottelukunnassa.  

Suupohjan seutuviestintä 

Vuodesta 2020 alkaen Leader Suupohja on vastannut Suupohjan seudullisen viestintätii-
min toiminnasta ja säännöllisestä koollekutsumisesta Suupohjan elinkeinotoimen kun-
tayhtymän lakkauttamisen myötä. Leader Suupohjan edustajina viestintätiimissä ovat 
Hanna-Leena Pihlajaniemi ja Mirka Puska.  
 
Viestintätiimiin kuuluvat Leader Suupohjan lisäksi Kauhajoen kaupunki, Isojoen kunta, Ka-
rijoen kunta, Teuvan kunta, Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä sekä Suupoh-
jan koulutuskuntayhtymä Vuoksi. Viestintätiimi laatii yhdessä vuosittaisen toimintasuun-
nitelman ja budjetin. Seutuviestinnällä tehdään alueen yhteisiä viestintä- ja markkinointi-
projekteja, järjestetään alan koulutuksia toimijoille sekä pidetään yllä Visit Suupohja -

https://epliitto.fi/etela-pohjanmaan-liitto/paatoksenteko/maakunnan-yhteistyoryhma/
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sivustoa. Visit Suupohjaa -koskevissa asioissa mukana yhteistyössä on ollut myös Kurikan 
kaupunki.  

Vuonna 2021 viestintätiimi tapasi viisi kertaa hybridikokousten merkeissä. Kesällä 2021 
toteutettiin yhteinen Visit Suupohja -kesälehti, johon kului valtaosa vuodelle varatusta 
budjetista. Lisäksi tehtiin käännöstöitä Visit Suupohja -sivustolle, teetettiin markkinointi-
materiaaliksi postikortit ja järjestettiin toimijoille koulutukset/infotilaisuudet verkkosivu-
jen selkokielisestä toteutuksesta ja TE-live -palvelusta.  Lisäksi viestintätiimi on ylläpitänyt 
Suupohja-somekanavia Instagramissa ja Facebookissa.   
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6. Talous 

Yhdistyksen taloutta on hoidettu yhdistyksen hallituksen ja Leader–ohjelman toteuttami-
sesta annettujen viranomaisohjeiden mukaisesti.  
 
Yhdistyksen rahoitus muodostuu hankkeisiin saatavasta EU-, valtio- ja kuntarahoituksesta. 
Yhdistys kerää myös jäsenmaksutuottoja sekä saa toiminta-alueen kunnilta ja kaupun-
geilta yleisavustusta toimintaansa. Kuntien yleisavustus on yhdistykselle tärkeä, koska se 
takaa keskeytymättömän kehittämistoiminnan etenkin ohjelmakausien vaihtuessa.  
 
Yhdistyksen tilinpäätös osoittaa vuodelta 2021 alijäämää 27 787,49 €. Tilinpäätöksessä 
esitetty yhdistyksen taseen loppusumma on 802 253,58 €. 
 

 2021 2020 2019 2018 

Varsinaisen toiminnan tuotot 562 089,32 € 488 773,85 € 524 020,90 € 502 445,77 € 

Yleisavustustuotot 34 301,00 € 52 074,00 € 52 825,50 € 53 745,00 € 

Tilikauden yli-/alijäämä - 27 787,49 € 25 878,79 € 31 791,92 € 25 417,33 € 

Oma pääoma 176 137,61 € 206 458,56 € 185 603,42 € 149 026,50 € 

Taseen loppusumma 802 253,58 € 785 077,44 € 862 858,70 € 918 176,27 € 

Henkilöstö htv 7 7 7 7 

 
 
Suupohjassa 17.3.2022 
 
Hallitus 
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