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Sivu 2

1.

Johdanto

Ohessa on esitetty Leader Suupohjan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodelle
2019.
Leader Suupohjan toiminnan pääpaino on vuonna 2019 Leader-ohjelman ”Uudet Tuulet” ja
omien hankkeiden toteuttamisessa sekä uuden paikallisen kehittämisstrategian valmistelussa. Leader Suupohja aloitti meneillään olevan Leader-ohjelman toteuttamisen vuonna
2014 ja ohjelman toteuttaminen tulee jatkumaan ainakin vuoteen 2020 saakka.
Leader-hallintoa toteutetaan Toimintaraha 2-hankkeella. Toimintavuoden aikana
tiedotetaan aktiivisesti ohjelmakauden rahoitusmahdollisuuksista ja paikallisesta Leaderohjelmasta. Hankehakijoita aktivoidaan hyödyntämään ohjelmakauden mahdollisuuksia.
Kylien kehittäminen jatkuu Kylille II -hankkeen avulla. Hanketta toteuttavat EteläPohjanmaan Leader-ryhmät yhdessä. Hankkeelle on saatu rahoitus Etelä-Pohjanmaan ELYkeskuksesta ja sitä hallinnoi Leader Kuudestaan. Vuoden aikana tulee valmisteltavaksi todennäköisesti uusi kylien kehittämishanke, jota toteutetaan vuodesta 2020 eteenpäin.
Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien yhteisen ViestitELLEn –hankkeen avulla kehitetään yrittäjyyteen, kansainvälisyyteen, uuden maakunnan mahdollisuuksiin ja maaseutuohjelma tuloksiin liittyvää sisäistä ja ulkoista viestintää. Digitaalisuus ja hyvistä käytännöistä viestiminen ovat keskiössä jokaisen teeman kohdalla. Hankkeelle on saatu rahoitus EteläPohjanmaan ELY-keskuksesta ja sitä hallinnoi Leader Kuudestaan.
Lauhanvuori GeoPark -alueen matkailupalvelujen kehittäminen -hankkeen toteuttamista
jatketaan yhdessä Leader Pohjois-Satakunnan kanssa. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa
alueiden matkailutoimijat ja vahvistaa heidän yhteistyötään. Matkailutoimijoiden osaamista
kehitetään, nostetaan palveluiden laatutasoa ja edistetään yritysten markkinointia sekä
viestintää.
Yhdistysten ympäristöjen kohentamiseen sekä jokiympäristöjen kehittämiseen keskittyvä
Pihat ja Pientareet -hanke aloitettiin maaliskuussa 2018. Hankkeen tavoitteena on tuottaa
osallistavin menetelmin maisemasuunnitelmat ja -toteutussuunnitelmat 15 yhteistyöyhdistykselle, sekä avustaa yhdistyksiä alueille tehtävien investointien rahoitusmahdollisuuksien
kartoituksessa. Tavoitteena on myös löytää toimintamalli, jolla voidaan edistää jokiympäristöjen kehittämistä ja toimijoiden löytymistä jokiympäristöjen kunnostamiseen. Hanke
jatkuu vuoden 2019 loppuun saakka.
Kesäkuussa 2018 yhdistys aloitti oman kansainvälisyyteen aktivoivan ja siitä tiedottavan
Kiikarissa kansainvälisyys -hankkeen. Hankkeen tavoitteena ovat mm. kv-toiminnan edellytysten parantaminen, uusien toimintamallien testaus, toimijoiden kannustaminen kvhankkeiden hakemiseen sekä uusien kv-kumppanuuksien luominen. Hanke jatkuu vuoden
2019 loppuun saakka.
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Marraskuussa 2018 yhdistys käynnisti ohjelmakauden kolmannen teemahankkeen Markit
Kuntoon. Hankkeen alatoimenpiteet sisältävät investointeja, joilla tähdätään yhteisessä
käytössä olevien ympäristöjen käyttömahdollisuuksien lisäämiseen, käytettävyyteen, viihtyisyyteen ja turvallisuuden parantamiseen. Toteutettavien viiden alatoimenpiteen toteutus jatkuu kesälle 2020 saakka.
Vuoden 2019 aikana Leader Suupohja jatkaa VIRE-rahan myöntämistä. Rahoituksen tavoitteena on käynnistää kylille tai yhdistyksiin uutta toimintaa ja saada uusia toimijoita mukaan
kehittämistyöhön. Tukea voivat hakea alueen yhdistykset ja nuorten ryhmät. Hakijayhdistyksen tai nuorten ryhmän vastuuhenkilön tulee olla Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:n
jäsen. VIRE-rahoitus rahoitetaan yhdistyksen omista varoista.
Toimintavuonna kiinnitetään edelleen huomiota myös jäsenistön aktivointiin ja yhdistyksen
jäsenmäärän lisäämiseen. Kevään aikana toteutetaan jäsentapahtuma ja syksyllä käynnistetään jälleen jäsenkampanja. Toivomme, että mahdollisimman moni suupohjalainen
innostuisi Uudet tuulet -kehittämisstrategiamme tuomista mahdollisuuksista ja lähtisi
ennakkoluulottomasti mukaan alueemme kehittämistyöhön. Kehittämistyötä riittää meille
kaikille.
Leader-tyyppinen kehittäminen on vakiinnuttanut asemansa suupohjalaisen maaseudun
kehittämistyössä. Suupohjan Leader-ohjelma tarjoaa kehittämiselle hyvän ja joustavan välineen, oli kyse sitten pienyritystoiminnan, kylien, kulttuurin tai seudullisen elinkeinopolitiikan kehittämistoimista.
Kauhajoella 14.3.2018
Hallitus
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2.

Yhdistystoiminta

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

Kuva 1. Yhdistyksen toiminta-alue Leader-ohjelmakaudella 2014–2020.
Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa toiminta-alueensa asukkaita, yrityksiä, yhteisöjä ja
säätiöitä yhteistyöhön alueensa kehittämiseksi ja maaseudun elinvoimaisuuden parantamiseksi 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 organisaatioita 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 ja toteuttamalla hankkeita.
2.1.2. Visio
Visio on olla vuonna 2020 Suupohjan alueen arvostettu rahoituksen asiantuntijaorganisaatio, 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 asiakasta". Yhdistys arvostaa paikallisuutta ja alueella tehtävää yhteistyötä.
Asiakaslähtöisyys tarkoittaa yhdistyksessämme sitä, että pyrimme toiminnassamme huomioimaan 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 yhdistyksen
toiminnan lähtökohta.
Yhdistyksen tavoitteena on elinvoimainen seutukunta. Alueen elinvoimaisuus on tärkeää, ja
pyrimme toimintamme kautta vahvistamaan seutukunnan hyvinvointia ja elinkeinotoimintaa. Tarkoituksena on säilyttää Suupohja turvallisena, elinvoimaisena, kehittyvänä ja yritteliäänä seutuna ja asuinpaikkana.
Avoimuudella pyrimme varmistamaan toimintamme läpinäkyvyyden. Toimimalla avoimesti
vahvistamme asiakkaiden ja muiden sidosryhmien luottamusta meihin. Toiminnastamme
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 seutukunnalla aktiivisena toimijana

Leader Suupohja |Toimintasuunnitelma 2019

Sivu 6

ja aktivoijana. Yhdistys on vahvasti sitoutunut edistämään seutukunnan hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

2.2. Organisaatio

Jäsenet
Vuosikokous

Työjaosto

Hallitus
Puheenjohtaja

Toiminnanjohtaja

Toimisto

Kuva 2. Yhdistyksen organisaatiorakenne.
2.2.1. Yhdistyksen kokous
Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain viimeistään huhtikuun loppuun mennessä.
2.2.2. Hallitus
Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä on hallitus, johon kuuluu 15 varsinaista jäsentä.
Varsinaisille jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. Varsinaisten jäsenten ja varajäsenten tulee edustaa tasapuolisesti maa- ja metsätalousministeriön kolmikantavaatimuksen mukaisesti paikallista yksityistä sektoria, julkista sektoria sekä yleishyödyllisiä yhteisöjä. Hallituksessa tulee olla vähintään yksi jäsen jokaisesta yhdistyksen toimialueen kunnasta.
Hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten yhtäjaksoinen enimmäisaika hallituksessa
ei saa olla pidempi kuin kuuden toimikauden mittainen. Hallituksen varsinaisten jäsenten ja
varajäsenten toimikausi on vuosi.
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2.2.3. Työjaosto
Hallitus valitsee keskuudestaan työjaoston, johon kuuluu hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 3-5 hallituksen varsinaista jäsentä. Työjaoston puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana hallituksen varapuheenjohtaja. Työjaoston tehtävänä on valmistella hallitukselle esitettävät henkilöstöhallintoon liittyvät asiat sekä toimia toiminnanjohtajan ja toimiston välittömänä työnantajana.
2.2.4. 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.
2.2.5. Toimisto
Hallituksen alaisena toimii yhdistyksen toimisto. Toimiston tehtävänä on toteuttaa yhdistyksen toimintasuunnitelmaa hallituksen ja työjaoston antamien ohjeiden mukaan. Toimiston esimiehenä toimii toiminnanjohtaja. Yhdistyksellä on pysyvä toimisto Teknologiakeskus
Logistiassa Kauhajoella ja Yrityspalvelupiste Formussa Kurikassa, jossa toimisto on avoinna
tiistaisin tai sopimuksen mukaan.

2.3. Jäsenyys
Yhdistyksen varsinaisia jäseniä voivat olla yhdistyksen toiminta-alueella toimivat oikeustoimikelpoiset yhteisöt sekä toiminta-alueen kehittämisestä kiinnostuneet yksityiset henkilöt. Yhdistyksen jäsenrekisterissä oli joulukuussa 2018 yhteensä 222 jäsentä.
2.3.1. Kuntajäsenet
Kuntajäsenten lukumäärä 31.12.2018 oli 5; Isojoki, Kurikka, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva.
Kuntien vuotuinen jäsenmaksu vuonna 2018 oli 170 €.
2.3.2. Yritys- ja yhteisöjäsenet
Yhdistyksellä oli vuoden 2018 lopussa yritys- tai yhteisöjäseniä 113 kappaletta. Yritys- ja
yhteisöjäsenten jäsenmaksu vuonna 2018 oli 35 € vuodessa.
2.3.3. Henkilöjäsenet
Yhdistyksellä oli vuoden 2018 lopussa 104 henkilöjäsentä. Henkilöjäsenten jäsenmaksu
vuonna 2018 oli 10 € vuodessa.
2.3.4. Kannatusjäsenet
Yhdistyksellä voi olla kannatusjäsenenä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö. Yhdistyksellä ei toimintavuoden 2018 aikana ollut kannatusjäseniä.

Leader Suupohja |Toimintasuunnitelma 2019

Sivu 8

2.4. Tilintarkastajat
Yhdistyksen vuosikokous valitsee yhden auktorisoidun tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön sekä yhden auktorisoidun varatilintarkastajan tai varatilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajat valitaan hallituksen toimikaudeksi.

3.

Suupohjan Kehittämisyhdistyksen toiminta vuonna 2019

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 toimeksiantoja.
 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 ohjelmien, kuten kyläohjelman avulla.
 Nuorten osallisuuden edistäminen.
Nuorten aktivointi ja hanketoimintaan tutustuttaminen.
Ohjelmallinen
kehittäminen, hankeja ohjelmatyö:
- Leader
- maaseuturahasto
- yhteistyö muiden
kehittämisohjelmien
kanssa

Kylien kehittäminen

Kansainvälisen
yhteistyön
edistäminen

- kylähanke
- maaseuturahasto

- Leader

- Leader

- kylähanke

- Vire-raha

Nuorten osallisuuden
edistäminen
- Leader
- Vire-raha
- kylähanke

Kuva 3. Yhdistyksen toiminta-alueet.
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3.1. Ohjelmallinen seudullinen kehittäminen
3.1.1. Leader-toiminta
Vuonna 2019 Leader Suupohjan merkittävin työ on paikallisen kehittämisstrategian 2014–
2020 toteuttaminen ja hankehakijoiden aktivointi. Nykyisen ohjelmakauden tuloksista ja
vaikuttavuudesta on tarkoitus teettää myös ulkopuolinen arviointi. Seuraavan ohjelmakauden valmistelu on myös alkanut ja tarkoitus on osallistua sitä koskeviin tilaisuuksiin ja
koulutuksiin.
Leader-ohjelmakausi 2014–2020
Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi alustavasti joulukuun 2014 alussa 54 Leaderryhmää uudelle ohjelmakaudelle 2014–2020. Leader Suupohja on yksi valituista ryhmistä.
Virallinen päätös valinnasta tuli 21.1.2015. Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi Leader
Suupohjan ohjelman suuntaa antavaksi rahoituskehykseksi 12,1 milj. €. Julkisen rahoituskehyksen osuus on 7,9 milj. €, josta Suupohjan alueen kuntien rahoitusosuus on noin 1,6
milj.€. Yhdistyksen toimintaryhmänä toimimisesta ja paikallisesta kehittämisstrategiasta
saama kokonaisarvio oli huomattavasti keskiarvoa parempi, joten se kasvatti merkittävästi
toimintaryhmän saamaa rahoitusta siihen verrattuna, mitä se olisi ollut seudun asukasmäärän perusteella.
Paikallisen kehittämisstrategian painotukset
Suupohjan paikallisen kehittämisstrategian visio 2020 on seuraava: ”Suupohja on vuonna
2020 elinvoimainen ja innovatiivinen maaseutualue, joka tarjoaa yrittäville ja yritteliäille
asukkailleen ajanmukaiset palvelut viihtyisässä asuinympäristössä. Alueen asukkaat ja kilpailukykyiset yritykset ovat aktiivisesti mukana kestävässä kehitystyössä ja verkottuvat alueelliseen, kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Omaleimainen, vahva kulttuuritarjonta
vahvistaa asukkaiden identiteettiä ja viihtyvyyttä sekä alueen vetovoimaisuutta.”
Kehittämisstrategian visiossa on painotettu seuraavia asioita:
1. Edistetään yritysten syntymistä ja jo olemassa olevien yritysten kilpailukykyä, kannattavuutta ja kansainvälistymistä. Edistetään yrittäjyyden syntymistä uusille toimialoille ja hyödynnetään alueen vetovoimatekijöitä entistä paremmin myös elinkeinotoiminnassa.
2. Edistetään biotaloutta ja kestävien energiaratkaisujen hyödyntämistä.
3. Tuetaan hyvien verkkoyhteyksien rakentamista ja hyödynnetään nopeaa tietoverkkoa uudenlaisten palveluiden tuottamiseen ja jakamiseen. Kehitetään suupohjalaisten tietoteknistä osaamista.
4. Kehitetään asumista ja ympäristöä alueella. Edistetään uusien toimintamallien ja –
ratkaisujen kehittämistä palvelujen tuottamiseen. Edistetään lähidemokratiaa ja
vahvistetaan yhteisöllisyyttä.
5. Edistetään alueen kulttuuritoimintaa. Vahvistetaan kulttuurin ja yhteistyön avulla
asukkaiden paikallista ja alueellista identiteettiä. Alueen asukkaita kannustetaan
omaehtoisesti kehittämään asuinpaikkaansa ja tarjotaan heille tietoa ja koulutusta
kehittämistyöhön. Edistetään alueen kansainvälistymistä.
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Suupohjan paikallisen kehittämisen matriisi 2014 – 2020
Pienyrittäjyys ja työpaikat
Biotalous ja kestävät energiaratkaisut
Digitaalinen Suupohja
Peruspalvelut ja kylien kehittäminen
Aktiivinen asukas (kulttuuri, viestintä ja kehitystyö)
LÄPILEIKKAAVAT TEEMAT

Ilmastonmuutos
Vähähiilisyys
Kestävä kehitys

Innovaatiot
Laajakaistaverkkojen hyödyntäminen
Uudet ideat, tuotteet ja palvelut
Uudet toimintatavat ja -mallit

Ympäristö
Luonnonympäristö
Kulttuuriympäristö
Kestävä kehitys

Kuva 5. Suupohjan paikallisen kehittämisen matriisi

Leader -ohjelman julkinen rahoituskehys jakaantuu seuraavasti:
42 % Euroopan Unioni
38 % Maa- ja metsätalousministeriö
20 % Suupohjan alueen kunnat.
Leader-hankkeiden kuntarahoitusosuus
Leader-hankkeille menevä kuntarahoitus tulee ns. ”könttärahoitus-periaatteella”, jolloin
alueen kunnat maksavat hankerahat etukäteen kehittämisyhdistyksen tilille, josta yhdistys
maksaa ne edelleen hankkeille. Edellä mainittu kuntarahoituksen periaate on Maa- ja metsätalousministeriön edellyttämä malli Leader-ohjelmien rahoituksen saamiseksi.
3.1.2. Yhdistyksen omat hankkeet vuonna 2019
3.1.2.1. Toimintaraha 2
(Toteutusaika 1.1.2019–30.6.2023)
Toimintarahalla mahdollistetaan Suupohjan Leader-ohjelman koordinointi sekä lisätään
paikallisten toimijoiden aktiivisuutta ja tietämystä Leader-ohjelmasta.
Leader Suupohjan Toimintaraha 2 -hankkeen tavoitteena on:
1. Mahdollistaa Suupohjan Leader-ohjelman toteutuminen ylläpitämällä ohjelmaa
koordinoivaa Leader-toimistoa Kauhajoella ja Kurikassa sekä ohjelman toteuttamiseen liittyviä toimintoja yhdistyksen toiminta-alueella.

Leader Suupohja |Toimintasuunnitelma 2019

Sivu 11

2. Lisätä paikallisten toimijoiden ja asukkaiden aktiivisuutta ja tietämystä Leaderohjelmasta.
3. Opastaa hankehakijoita ja –vetäjiä siten, että rahoitetut hankkeet saadaan toteutettua suunnitelmien mukaisesti.
4. Ylläpitää hankkeessa työskentelevien henkilöiden, yhdistyksen hallituksen ja jaostojen jäsenten ammattitaitoa osallistumalla erilaisiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin tai järjestämällä niitä itse.
Toimintaraha 2 -hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat:
1. Leader-toimiston ylläpitäminen Teknologiakeskus Logistiassa Kauhajoella sekä yrityspalvelupiste Formussa Kurikassa.
2. Leader-ohjelman koordinointi. Ohjelmaa varten on palkattu toiminnanjohtaja, taloussuunnittelija, kehittämispäällikkö ja -suunnittelija. Kehittämissuunnittelijan
tehtäviin kuuluvat myös kansainvälisyys ja tiedottaminen. Muut yhdistyksen työntekijät voivat tehdä tarvittaessa työtä hankkeeseen.
3. Leader-ryhmän hallituksen, työjaoston sekä muiden mahdollisten Leadertoimintaan liittyvien työryhmien toiminnan mahdollistaminen.
4. Leader-ohjelmasta tiedottaminen, erilaisten tiedotustilaisuuksien tai -tapahtumien
järjestäminen ja tiedotusmateriaalin tekeminen.
5. Hankehakijoiden ja -vetäjien opastaminen ja neuvominen.
6. Leader-ohjelman yhteistyösuhteiden ja verkostosuhteiden hoitaminen.
7. Kansainvälisten yhteistyöhankkeiden valmistelu.
8. Teemahankkeiden valmistelu ja haku.
Ohjelmakauden 2014–2020 Toimintaraha 2-hankkeen toteutusaika on 1.1.2019–30.6.2023
ja kustannusarvio 691 000 €. Koko ohjelmakaudeksi varattu toimintaraha on 1 501 000 €.
Vuoden 2019 aikana Leader Suupohja teettää ulkopuolisella arvioitsijalla arvioinnin kuluvan
ohjelmakauden toiminnasta ja tuloksista. Arvioinnin suorittaa Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK). Kysely asiakastyytyväisyyteen liittyen lähetetään myös hankehakijoille ja
työhyvinvointia mitataan henkilöstölle suunnatulla omalla kyselyllä. Myös hallituksella teetetään itsearviontiin liittyvä kysely. Kyselyn toteutetaan sähköisesti.
Leader-tiedotustoiminta
Leader-toiminnan luonteeseen kuuluu avoimuus ja tietojen vaihto. Avoimuusperiaatteen
mukaisesti hyväksytyistä hankkeista ja yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan yhdistyksen
verkkosivuilla (www.leadersuupohja.fi), sosiaalisen median kanavissa, sähköisessä uutiskirjeessä, markkinointimateriaaleissa, paikallislehdissä ja erilaisten tapahtumien sekä tilaisuuksien avulla.
Yhdistyksen viestintää linjataan ja vastuutetaan viestintästrategiassa sekä siihen liittyvässä
sosiaalisen median strategiassa. Ne päivitetään sisältöjen, kanavien, tavoitteiden ja seuran-
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nan osalta. Viestinnälliset panostukset aikatauluineen on kirjattu myös viestinnän vuosikelloon.
Yhdistys lähettää säännöllisesti joka toinen kuukausi toiminnasta tiedottavan sähköisen
uutiskirjeen jäsenistölle, luottamushenkilöille ja uutiskirjeen tilaajille. Toiminnasta ja rahoitusmahdollisuuksista viestivää materiaalia tehdään tai teetetään tarpeiden mukaan.
Leader Suupohja on mukana Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien ViestitELLEnyhteisviestintähankkeessa. Viestintävastaavana hankkeen viestintätiimissä toimii Leader
Suupohjan osalta Mirka Mäki-Kala. Suupohjan seudullisessa viestintätiimissä Leader Suupohjan edustajina toimivat Hanna-Leena Pihlajaniemi ja Mirka Mäki-Kala.
Viestinnästä vastaavat henkilöt osallistuvat viestintää käsitteleviin koulutuksiin omalla alueella ja valtakunnallisessa maaseutuohjelman viestintäverkostossa.
3.1.2.2. ViestitELLEn
(Toteutusaika 1.12.2017-31.12.2019)
ViestitELLEn -yhteisviestintähankkeen toteuttajakumppaneina toimivat Etelä-Pohjanmaan
Leader-ryhmät. Hankkeelle on saatu rahoitus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta ja sitä hallinnoi Leader Kuudestaan. Hankkeessa työskentelee kokoaikainen tiedottaja Marjukka Mäkinen.
Hankkeen avulla kehitetään yrittäjyyteen, kansainvälisyyteen, uuden maakunnan mahdollisuuksiin ja maaseutuohjelma tuloksiin liittyvää sisäistä ja ulkoista viestintää. Digitaalisuus ja
hyvistä käytännöistä viestiminen ovat keskeisessä tehtävässä jokaisen teeman kohdalla.
Yhteisen viestintähankkeen tavoitteena on lisätä Etelä-Pohjanmaan alueen Leadertoiminnan tunnettavuutta sekä tietoa Maaseutuohjelman tuloksista ja mahdollisuuksista,
pyrkiä lujittamaan Leader-ryhmien yhteistyöverkostoa, kehittää yhteisen viestinnän välineitä ja kanavia ja saada näkyvyyttä toiminnalle niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Yhteistyötä tavoitteiden eteen tehdään tiiviissä yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ELYkeskuksen tiedottajan kanssa.
Viestinnän kanavina hyödynnetään Uhoo.fi -sivustoa, joka luodaan kokonaan uudestaan
palvelemaan ns. laskeutumissivuna Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmiä ja Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskuksen viestinnällisiä tarpeita. Muita yhteisviestinnän kanavia ja välineitä ovat
Uhoo.fi-sivustoon liittyviä sosiaalisen median palvelut, yhteisiä virtuaalisia työskentelytilat,
maakunnan ja valtakunnan mediat sekä maaseutuviestijöiden verkosto.
Uhoo-uutiskirje julkaistaan toimintavuoden aikana kuudesti eri teemoilla. Lisäksi järjestetään hankevetäjille suunnattua viestinnällistä koulutusta, tuotetaan sähköinen julkaisu ja
videoita Etelä-Pohjalaisesta Leader-toiminnasta, kampanjoidaan vaihtelevien teemoin Facebookissa, osallistutaan hankkeen tavoitteiden kannalta tärkeisiin tapahtumiin ja messuihin ja toteutetaan yhdessä ELY-keskuksen kanssa Maaseutujuhla toukokuussa.
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3.1.2.3. Lauhanvuori GeoPark -alueen matkailupalvelujen kehittäminen
(Toteutusaika 5.9.2017–31.5.2019)
Lauhanvuori GeoPark -alueen matkailupalvelujen kehittäminen -hankkeen tavoitteena on
kartoittaa alueiden matkailutoimijat ja vahvistaa heidän yhteistyötään. Matkailutoimijoiden
osaamista kehitetään, nostetaan palveluiden laatutasoa ja edistetään yritysten markkinointia ja viestintää. Hanke toteutetaan yhteistyössä Leader Pohjois-Satakunnan kanssa ja hanketta hallinnoi Leader Suupohja. Lauhanvuori Geopark matkailupalvelujen kehittäminen
-hanketta toteutetaan kymmenen kunnan alueella; Honkajoki, Isojoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karijoki, Karvia, Kauhajoki, Kihniö, Parkano, Siikainen.
Hankkeen viimeisten kuukausien aikana hankkeelle palkataan kuukauden (1kk) ajaksi projektityöntekijä päivittämään ja luomaan ajantasainen yritysrekisteri lauhanvuoriregion.fi
sivustolle sekä paikantamaan yritykset alueen kartalle. Keväällä järjestetään alueen yrityksille ja toimijoille suunnattuja opintomatkoja edistämään Geopark-alueen tuntemusta toimijoidenkin keskuudessa. Hanke järjestää työpajan Lauhanvuori ja Hämeenkangas Geopark
ry:n hallituksen valitsemasta digitaalisesta kauppa-alustasta.
Hankkeen vetäjänä toimii hankesuunnittelija Kirsti Vuori. Muut henkilöstövoimavarat tulevat Suupohjan Kehittämisyhdistyksen henkilökunnasta.
3.1.2.4. Pihat ja pientareet
(Toteutusaika 15.3.2018- 31.12.2019)
Vuoden 2019 aikana hankkeessa aktivoidaan yhdistyksiä ympäristötoimintaan ja
-hankkeisiin. Kevään aikana hankkeessa tuotetaan osallistavin menetelmin maisemasuunnitelmat ja -toteutussuunnitelmat kuudelle (6) yhteistyöyhdistykselle. Hankkeessa tuetaan
yhdistyksiä maisemasuunnitelmien toteutuksessa ja tuotetaan sekä välitetään alueelle
maisemanhoidon tietotaitoa koulutuksen, työpajojen ja opastuksen keinoin. Hankkeessa
etsitään keinoja alueen jokiympäristöjen kunnostustöiden edistämiseksi. Hankeen järjestämien työpajojen sekä tiedotus- ja koulutustapahtumien sisällöstä kootaan sähköisesti
julkaistavia tietopaketteja.
Yhteisöjen ympäristön maisemasuunnitelmien lisäksi hankkeessa ovat teemoina jokivarret.
Hanke pyrkii löytämään uusia lähestymistapoja jokiympäristöjen kunnostukseen ja luomaan
toimintamallin, joka olisi monistettavissa jokiympäristöihin toimija- ja omistajatahosta riippumatta. Hanke tekee yhteistyötä muiden ympäristöä ja maisemanhoitoa edistävien hankkeiden kanssa alueellisesti ja valtakunnallisesti.
3.1.2.5. Lähiruoka ja maaseutumatkailu Leader Aktiivisen Pohjois-Satakunnan ja Leader Suupohjan alueella
(Toteutusaika 1.1.2018–31.12.2020)
Hankkeen avulla viedään lähiruoka- ja maaseutumatkailualan ammattitaitoa vertaisoppimisen avulla eteenpäin. Tavoitteena on lisätä hankkeessa mukana olevien alueiden lähiruokaja maaseutumatkailun vetovoimaisuutta niin kotimaisten- kuin ulkomaalaisten asiakkaiden
keskuudessa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Leader Pohjois-Satakunnan kanssa ja hanket-

Leader Suupohja |Toimintasuunnitelma 2019

Sivu 14

ta hallinnoi Satafood Kehittämisyhdistys ry, Huittinen. Hankkeen yhteistyökumppaneina
ovat Sommenbygd-Vätterstrand Ruotsista ja Associazione di Promozione Sociale Insieme si
puo Italiasta.
Vuoden 2019 aikana jatketaan toiminta-alueen lähiruoka- ja maatilamatkailuyritysten sekä
yrittäjäyhdistysten kontaktointia. Sosiaalisen median kanavia hyödynnetään verkostojen
luonnissa. Opintomatkat hankkeen yhteistyökumppanimaihin Ruotsiin ja Italiaan järjestetään vuoden 2019 aikana, Ruotsiin keväällä ja Italiaan syksyllä.
Leader Suupohjan osalta henkilöresurssia hankkeelle on jyvitetty 0,18htv.

3.2. Kansainvälinen hanketoiminta
Leader Suupohja kehittää tavoitteellisesti kansainvälistä toimintaansa myös vuoden 2019
aikana. Kansainvälisyyskoordinaattorina toimii 50 % työajalla Mirka Mäki-Kala.
3.2.1. Yhdistyksen omat kansainväliset hankkeet vuonna 2019
3.2.1.1. Kiikarissa kansainvälisyys
(Toteutusaika 1.6.2018-31.12.2019)
Työtä kansainvälisen Leader-toiminnan synnyttämiseksi ja kehittämiseksi tehdään pääasiallisesti Kiikarissa kansainvälisyys -hankkeen kautta. Hankkeen kohderyhmiä ovat kylät, nuoret ja erilaiset yhdistykset.
Hankkeen tavoitteet ovat yleinen kansainvälisyysaktivointi – ja tiedotus, kv-toiminnan edellytysten parantaminen, uusien toimintamallien testaus, toimijoiden kannustaminen kvhankkeiden hakemiseen sekä uusien kv-kumppanuuksien luominen.
Näitä tavoitteita kohti mennään jatkamalla aktiivista tiedotusta ja osallistumalla teemaa
sivuaviin tapaamisiin ja tilaisuuksiin. Hankkeessa tarjotaan kansainvälisyydestä kiinnostuneille toimijoille apua kv-ideoiden hankkeistamiseen ja toteutukseen. Hankkeessa koottu
kv-tiimi jatkaa toimintaansa toteuttamalla toukokuussa Eurooppa-viikolla yhteisen kvpilotin hankkeen kohderyhmille. Toimintavuoden aikana toteutetaan ulkomaan opintomatkat kevät ja syyskaudella. Kesäkuukausien aikana toteutetaan nuorille suunnattu kotimaan
”vertaisopintomatka”.
Vuoden alkupuoliskolla hankkeeseen palkataan kv-agentti valmistelemaan ja kehittämään
kansainvälistä yhteistyötä kv-kontaktien kanssa kv-koordinaattorin työparina. Kumppanihakuja sekä kotimaassa että Euroopassa pidetään aktiivisesti yllä.
3.2.1.2. Muut kansainväliset yhteistyöhankkeet
Erasmus+ Through Culinary to Key Competences
(Toteutusaika 1.10.2018–30.11.2020)
Leader Suupohja osallistuu kumppanina Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettuun strategiseen
kumppanuushankkeeseen aikuiskoulutusalalla. Muut hankekumppanit ovat ”Dolina Raby”
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Leader-ryhmä Puolasta (hankkeen hallinnoija), Razvojna agencija Kozjansko kehittämisyhdistys Sloveniasta, KIKO Educational Solutions Puolasta ja Charakis Research & Consulting
Ltd Kyprokselta. Hankkeen ensisijainen kohderyhmä ovat aikuiskoulutusalalla toimivat kouluttajat, ohjaajat ja opettajat.
Hankkeen tavoitteena on kartoittaa kohderyhmän tarpeita avaintaitojen: lukutaito, digitaaliset taidot, sosiaaliset taidot, yrittäjyys ja kulttuuritietoisuus opettamisessa. Tarvekartoituksen pohjalta luodaan opetussuunnitelma ja opetuspaketteja avaintaitojen opettamiseen
digitaalisuutta hyödyntäen. Lisäksi hankkeessa luodaan verkkosivut, e-oppimisalusta ja kouluttajakoulutus aikuiskouluttajien työn kehittämisen välineiksi.
Vuoden 2019 aikana Leader Suupohja vastaa hankkeessa aikuiskouluttajille suunnatun kyselytutkimuksen teettämisestä Suomessa ja digitaalisuuspaketin luomisesta yhteistyössä
kumppaneina toimivien aikuiskoulutusorganisaatioiden kanssa. Lisäksi osallistutaan verkkosivuston ja sähköisen oppimisalustan suunnitteluun ja testaukseen. Hankekokousmatkoja vuoteen tulee 3-4.
Mushroom road/Villiruoka valuutaksi
(Toteutusaika 1.7.2017-31.12.2019)
Mushroom Road on kansainvälinen hanke, jonka toteuttajana Suupohjan alueella toimii Pro
Agria Etelä-Pohjanmaan Villiruoka valuutaksi -hanke. Hankkeessa luodaan yhdessä latvialaisten, liettualaisten ja italialaisten kumppanien kanssa ’sienitie’ Etelä-Euroopasta Baltian
halki Suomeen ja vaihdetaan sieniin ja sienestykseen liittyvää tietoa ja käytänteitä. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Leader Pohjois-Satakunnan kanssa.
Naturenet/Suokansan sydänmailla
(Toteutusaika 6.9.2018–31.12.2021)
Hanke on Unescon Geopark-statuksen hakuun kytkeytyvä ympäristökasvatushanke, jonka
kansainvälinen osio on suunnattu lukio-opiskelijoille. Paikallisia toimijoita ovat Kauhajoen
yhteiskoulu ja lukio sekä Isojoen koulukolmio. Hankkeessa on mukana oman Geoparkalueemme lisäksi vastaavat alueet/Leader-ryhmät Itävallasta ja Saksasta. Hanketta hallinnoi
Kankaanpään yhteislyseo.
Tavoitteena hankkeessa on lisätä lasten ja nuorten tietoisuutta Geoparkista ja sen luonnon
sekä geologian ainutlaatuisista ominaispiirteistä, tuottaa digitaalisuutta hyödyntäen mm.
opintomateriaaleja aihepiiristä ja luoda kansainvälisiä verkostoja nuorten ja oppilaitosten
välille.

3.3. Kylien kehittäminen
Kylien kehittäminen on yksi yhdistyksen päätoiminta-alueista. Yhteistyö kylätoiminnan saralla on vilkasta suupohjalaisten kylätoimijoiden lisäksi muiden eteläpohjalaisten kylätoimijoiden, kyläasiamiesten ja toimintaryhmien kanssa.
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3.3.1. Yhdistyksen omat kylien kehittämishankkeet 2019
3.3.1.1. Kylille II
(Toteutusaika 1.11.2017-31.12.2019)
Hanketta toteuttavat Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmät ja hankkeen hallinnoijana toimii
Leader Kuudestaan. Hankkeelle on saatu rahoitus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.
Hankkeessa on neljä pääteemaa ja jokainen ryhmä kantaa päävastuun yhdestä teemasta,
josta kukin kerää ensin pohjatiedot, toteuttaa teeman toimenpiteet ja dokumentoi onnistumiset ja epäonnistumiset. Tämän jälkeen toimenpiteet ja toteutustavat muokataan kunkin ryhmän alueelle sopivaksi ja kukin toteuttaa omalla alueellaan muiden vastuuteemat.
Kansalaistaidot muuttuvassa maakunnassa/ Kuudestaan ry
Digitaalisuus palveluiden ja viestinnän välineenä/ Suupohjan Kehittämisyhdistys ry
Turvallisuus ja varautuminen/ Liiveri ry
Luonnon ja kulttuurin parhaat palat / Aisapari ry
Hankkeella lisätään maaseudun asukkaiden osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä sekä parannetaan palveluiden laatua, vaikuttavuutta ja vähennetään alueellisia eroja ydinmaaseudun ja keskustaajamien välillä. Hanke lisää kylien, kuntien ja eri yhdistysten välistä yhteistyötä. Hankkeella toteutetaan kylien toimijoiden tahto- ja osaamiskartoituksia. Hankkeella
edistetään sähköisten palveluiden kehitystä ja käyttöönottoa digitaalisuuden avulla. Järjestetään erilaisia matalan kynnyksen teemoittaisia tapaamisia, digikahviloita ja koulutuksia.
Toteutetaan kylien turvallisuus- ja varautumissuunnitelmia sekä lisätään kylien luontokohteiden, kulttuuritapahtumien ja kotiseudun tunnettuutta mm. opastettujen luontoretkien
avulla.
Vuoden aikana tulossa olevia koulutuksia ja tapahtumia ovat muun muassa tulorekisterikoulutus, kylien turvallisuuskoulutukset, järjestömarkkinat, drone- ja videoeditointikoulutukset, virtuaalikylä/-harrastuspäivä, kumppanuusillat, opastetut luontoretket, eräkoulutusta ja opintomatka lähiseudun luontokohteeseen.
Hankkeen vetäjänä toimii kehittämissuunnittelija Tuija Takamäki. Muut henkilöstövoimavarat tulivat Suupohjan Kehittämisyhdistyksen henkilökunnasta.
3.3.2. Teemahankkeet
Teemahanke on Leader-ryhmän hanke, jossa kootaan useiden yhteisöjen toimintoja tai tapahtumia aiheittain kokonaisuudeksi yhteen hankkeeseen ja tuetaan niiden toteuttamista.
Teemahanke helpottaa pieniä toimijoita, koska Leader-ryhmä hoitaa hankkeen hallinnoinnin. Leader-ryhmä toteuttaa teemahanketta yhdessä hankkeeseen osallistuvien toimenpiteiden toteuttajien kanssa. Hanke sisältää myös Leader-ryhmälle hankkeen kokoamisesta,
yhteistyöstä ja kokemusten vaihdosta aiheutuvia koordinointikustannuksia.
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3.3.2.1. Markit kuntoon -teemahanke
(Toteutusaika 16.11.2018-30.6.2020)
Markit kuntoon- teemahankkeen hakija on Leader Suupohja. Hanke on tarkoitettu Leader
Suupohjan toiminta-alueella toimiville yleishyödyllisille yhdistyksille. Tuettavan kohteen
tulee sijaita Leader Suupohjan toiminta-alueella tai hyödyn tulee kohdistua toiminta-alueen
asukkaisiin. Hankemuoto on yleishyödyllinen investointihanke.
Teemahankkeella voidaan toteuttaa toimenpiteitä, joiden kustannusarviot ovat 2 0009 000 € ja tukiprosentti on 65 %. Teemahankkeessa toteutettavat alahankkeet valitaan ennalta sovittujen valintakriteerien perusteella. Painotus on ensisijaisesti niissä hankkeissa,
joilla luodaan uutta toimintaa alueelle ja hankkeilla, jotka ovat liian pieniä toteutettavaksi
itsenäisinä investointihankkeina. Toimenpiteet voivat sisältää toimenpiteitä, joilla tähdätään yhteisessä käytössä olevien ympäristöjen käyttömahdollisuuksien lisäämiseen, käytettävyyteen, viihtyisyyteen ja turvallisuuden parantamiseen. Hankkeessa painotetaan investointien uutuusarvoa.
Toimenpiteiden hakuaika oli 19.11.2018 – 21.1.2019. Toimenpiteiden toteutusaika on hankepäätöksestä tai hakijan omalla riskillä tuensiirtosopimusten allekirjoituspäivämäärästä
30.11.2019 saakka. Koko hanke päättyy 30.6.2020.
Toimenpiteiden hakemuksia saapui yhteensä seitsemän kappaletta. Kaksi toimenpiteiden
hakijaa peruutti hakemuksensa. Hallitus hyväksyi 31.1.2019 kokouksessaan viisi esitettyä
toimenpidettä. Toimenpiteiden kustannusarvio on yhteensä 44 975,80€. Rahoitetut toimenpiteet ovat
Hakija:
1. Kokon kyläseura ry
8 975,80€
2. Kauhajoki-Seura ry
9 000,00€
3. Kauhajoen Moottorikerho ry
9 000,00€
4. Kauhajoen Karhu ry
9 000,00€
5. Ikkeläjärvi Seura ry
9 000,00€
YHTEENSÄ: 44 975,80€
Teemahankkeen vetäjänä toimii ympäristösuunnittelija Reetta Yli-Hynnilä. Muut henkilöstövoimavarat tulevat Leader Suupohjan henkilökunnasta.

3.4. Nuorten aktivointi ja osallisuus
Vuonna 2019 jatketaan VIRE-rahan myöntämistä kehittämisyhdistyksen omista varoista.
VIRE-rahan tavoitteena on käynnistää kylille, nuorille ja yhdistyksiin uudenlaista toimintaa
ja saada uusia toimijoita mukaan kehittämistyöhön ja hankkeisiin. Tukea voivat hakea sekä
yhdistykset että nuorten ryhmät. Hakijayhdistyksen tai nuorten ryhmän vastuuhenkilön
tulee olla Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:n jäsen. Hankkeeseen voi saada tukea enintään
65 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, mutta kuitenkin enintään 500 €.
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Nuorisotoimintaa aktivoidaan myös kertomalla nuorille ja nuorten parissa toimiville aikuisille Leader-rahoituksen lisäksi myös muista rahoitusmahdollisuuksista. Tarvittaessa avustetaan nuoria tai nuorten kanssa toimivia aikuisia eri rahoituslähteiden käytössä ja hakemusten laatimisessa.

4.

Muu toiminta ja yhteistyötahot

Yhdistyksen edustajat osallistuvat toimintavuoden aikana myös muuhun seudulliseen,
maakunnalliseen, valtakunnalliseen ja kansainväliseen kehittämistyöhön. Alueiden välinen
ja kansainvälinen toiminta on näkyvästi mukana kehittämisyhdistyksen toiminnassa myös
Leader-hankkeiden ulkopuolella. Yhdistys toimii läheisessä yhteistyössä monien eri tahojen
kanssa
Vuonna 2019 on suunnitteilla tai meneillään seuraavia toimintoja:
- Yhteistyö muiden Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien kanssa jatkuu vuonna 2019 aktiivisena. Toimintaryhmien tapaamisia järjestetään säännöllisesti. Mukana yhteistoiminnassa ovat usein myös Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry, Yhyres ry ja Aktion Pohjanmaa ry.
- Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmillä on varsinaisen jäsenen paikka maakunnan yhteistyöryhmässä sekä sihteeristössä. Sihteeristössä on myös varajäsenen paikka. Edustus
on vaihtuva Leader-ryhmien toiminnanjohtajien kesken.
- Leader Suupohjalla on edustus myös ELLE-ryhmässä, jossa jäseninä on toimintaryhmien edustajien lisäksi ELY-keskuksen virkamiehiä. Näissä palavereissa käsitellään
muun muassa yhteisiä linjauksia hankkeisiin liittyen ja tiedotettiin ajankohtaisista
asioista.
- Osallistutaan maakuntauudistukseen liittyvien työryhmien ja alatyöryhmien työskentelyyn tarpeen mukaan. Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmillä on edustus useassa
työryhmässä.
- Yhteistyötä tehdään aktiivisesti myös omalla seutukunnalla. Leader-ryhmän edustus
on muun muassa Suupohjan viestintätiimissä, Suupohjan uusiutuvan energian teemaryhmässä ja Hyypänjokilaakson neuvottelukunnassa.
Suupohjan Kehittämisyhdistyksellä on ollut syksystä 2012 lähtien käytössään laatukäsikirja.
Laatukäsikirjaa päivitettiin Leader-ryhmien ja ELY-keskusten yhteisessä laatutyöprojektissa
vuoden 2013 aikana sekä auditointiin liittyen vuoden 2018 aikana. Laatukäsikirjaa päivitetään edelleen suunnitelman mukaisesti ja yhdistyksen toimintaa kehitetään laatukäsikirjassa esitetyllä tavalla.
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SUUPOHJAN KEHITTÄMISYHDISTYS RY

Liite

TULO- JA MENOARVIO VUODELLE 2019

Varsinainen toiminta
Tuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut
Varsinainen toiminta yhteensä

-342 700,00
-200,00
-142 500,00

Tuotto- / Kulujäämä
Varainhankinta
Tuotot
Jäsenmaksutuotot
Liiketoiminnan tuotot
Kulut
Liiketoiminnan kulut
Varainhankinta yhteensä

6 000,00
0,00

5 000,00
0,00

Tuotto- / Kulujäämä
Yleisavustukset
Tuotot
Kulut

Toteutunut
vuosi 2018

485 200,00

502 445,77

-485 400,00
-200,00

-354 601,84
-305,85
-147 748,16

-200,00

Tuotto- / Kulujäämä
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot
Kulut
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä

Budjetoitu
vuodelle 2019

6 000,00

-210,08

5 800,00
0,00

5 800,00

0,00
6 000,00

0,00
5 800,00

5 800,00

5 589,92

5 000,00
5 000,00

5 066,48
-2,91

10 800,00

53 000,00
-27 000,00

-502 655,85
-210,08

26 000,00

5 063,57
5 063,57
10 653,49

53 745,00
-34 171,16

19 573,84

Tilikauden tulos

36 800,00

30 227,33

Tilinpäätössiirrot
Siirrot vapaisiin rahastoihin

-4 800,00

-4 810,00

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

32 000,00

25 417,33
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