HANKESUUNNITELMA
PARRAN JA SOTKAN ALUEIDEN KEHITTÄMISEN EDISTÄMINEN
1. TAUSTAA
Teuvan kunnassa sijaitsevaa Parran aluetta ja Kauhajoen keskustan tuntumassa sijaitsevaa Sotkan
aluetta on molempia kehitetty parikymmentä vuotta. Vuoden 2007 aikana laadittiin yhteisesti
toimintosuunnitelma eli Master Plan, jonka tarkoituksena on katsoa tulevaisuuteen, vuoteen 2020
saakka. Master Planissa arvioitiin millä tavalla nämä kaksi suhteellisen lähellä olevaa aluetta (noin
30 km) löytäisivät toteutuskelpoisen ja pitkällä tähtäyksellä liiketaloudellisesti kannattavan pohjan
palvelemaan seutukunnan asukkaiden ja myös matkailijoiden tarpeita.

Parran ja Sotkan alueiden Master Planissa laadittiin molemmille alueille kokonaisvaltaiset
toimintosuunnitelmat, joilla voidaan ohjata alueiden kehittämistoimintaa. Suunnitelman tavoitteena
on myös käynnistää alueiden välinen yhteistyö, laatia yhteistyöverkostomalli sekä aloittaa alueiden
yhteiset markkinointitoimenpiteet. Muita tehtäviä ovat alueiden kehittämisen tavoitteiden
konkretisoiminen ja reunaehtojen määrittäminen siten, että alueiden toimijat sitoutuvat yhteiseen
tavoitteeseen.

Sekä Parran että Sotkan alueille laadittiin omia alueiden kehittämisen tavoitteita matkailun,
virkistyksen, kilpailu- ja harrastetoiminnan sekä maankäytön ja ympäristön näkökulmista. Master
Plan -hankkeen aikana ilmeni tarve yhteistyön parantamiselle sekä alueiden toimijoiden sisällä ja
keskusten

välillä

että

myös

alueen

ulkopuolelle.

Tavoitteeksi

asetettiin

vastuullisen

kehittämisorganisaation luominen, yhteisen koordinaattorin palkkaaminen sekä projektiryhmän
perustaminen (projektiryhmän ensimmäinen kokous kesäkuu 2008).

2. TOTEUTUSALUE, HAKIJA JA SEN NYKYTILA
Hanketta toteutetaan Kauhajoella sijaitsevan Sotkan ja Teuvan kunnassa sijaitsevan Parran alueilla,
alueiden toimijoiden ja sitä ympäröivien sidosryhmien keskuudessa sekä verkostoitumisen kautta
koko Suupohjan alueella.

Hankkeen hakijana ja hallinnoijana toimii Teuvan kunta.

Teuvan kunta omistaa Parran alueella Luonto-Parran alueen ja sen rakennukset. Kunta on
vuokrannut ne edelleen Teuvan Rivakka ry:lle. Kunta on myös Vapaa-ajankeskus Parra Oy:n, joka
vastaa laskettelukeskuksen toiminnasta, osakas (37,6 %). Kunnalle kuuluvia tehtäviä Parrassa on
mm. hiihtolatujen kunnossapito ja valaistus, Luonto-Parran rakennusten, viheralueiden (pois lukien
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Teuvan Rivakan hoitama vuokra-alue), uimalammen ja luontopolun hoito, mökkialueen teiden hoito,
Luonto-Parran katuvalaistus ja alueen kaavoitus.

Kauhajoen kaupunginhallitus hyväksyi 8.12.2008 Parran ja Sotkan kehittämisen edistämiseksi
laaditun hankesuunnitelman. Kyseisessä kokouksessa hallinnoijaksi esitettiin Teuvan kuntaa, jollei
Kauhajoen kaupunki ryhtyisi hallinnoijaksi. Kuntien keskinäisen neuvottelun tuloksena päädyttiin
siihen, että hakijana toimii Teuvan kunta.

3. HANKKEEN AIKATAULU
Hanke alkaa 1.4.2009 ja päättyy 31.3.2011. Koordinaattorihenkilö palkataan kesäkuusta 2009 lukien
28.2.2008 saakka. Hakumenettely ja valintaprosessi aloitetaan huhtikuussa 2009.

4. KOHDERYHMÄ
Hankkeen kohderyhmä on Parran ja Sotkan alueiden nykyiset eri toimijatahot sekä potentiaaliset
uudet toimijat sekä yhteistyökumppanit.

5. TOTEUTTAJATAHOT
Hankkeen hallintotahona toimii Teuvan kunta ja käytännön työn toteutuksesta vastaa hankkeeseen
palkattava kokoaikainen projektikoordinaattori, joka tekee kiinteää yhteistyötä Parran ja Sotkan
toimijoiden kanssa sekä seutukunnan matkailuyrittäjien sekä muiden yrittäjien, yhdistysten ja
kuntien virkamiesten kanssa. Hankevetäjä toimii koordinaattorina, joka ohjaa, organisoi ja
suunnittelee kehittämistoimenpiteitä yhdessä em. tahojen kanssa ja tekee tiivistä yhteistyötä myös
seutukunnan matkailusta vastaavan Suupohjan Elinkeinotoimen kuntayhtymän, maakunnallisen
matkailukoordinaattorin sekä alueilla toimivien matkailun alueorganisaatioiden, Pohjanmaan
Matkailu ry:n sekä Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n kanssa sekä mahdollisten muiden
alueorganisaatioiden kanssa. Tarvittaessa hankkeessa voidaan käyttää tietyn alan asiantuntija-apua ja
ostopalveluja.

Hankkeen käynnistämisestä vastaa Teuvan kunta ja kesällä 2008 perustettu Master Planin mukainen
projektiryhmä (koottu Parran ja Sotkan alueiden toimijoista).

6. KEHITTÄMISEN TAVOITTEET
Toiminnalliset konseptit
1. Yhteistyö
Master Plan työn yhteydessä tuli esille tarve yhteistyön parantamiselle sekä alueiden
toimijoiden sisällä ja keskusten välillä että myös alueen ulkopuolelle. Tieto ei kulje, eikä
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yhteistyön tuomia hyötyjä käytetä riittävästi. Yhteistyön käytännön toteutuksesta Parrassa ja
Sotkassa vastaa perustettu projektiryhmä, jossa on molempien alueiden päätoimijoita sekä
kuntien edustus. Myöhemmin tämä voi organisoitua esim. yhdistykseksi. Projektiryhmän
käytännön

operatiivisesta

toiminnasta

vastaa

koordinaattori.

Projektiryhmä

ja

koordinaattori puolestaan tiedottavat toiminnasta tehokkaasti ja avoimesti kaikille toimijoille
sekä kutsuvat kaikki kokoon tarvittaessa.
2. Yhteismarkkinointi
Master Planissa nousi esiin tarve tuoda Parran ja Sotkan tarjontaa näkyvämmin esille sekä
matkailijoille että virkistyskäyttäjille. Esitetty koordinaattori on tässä keskeinen, koska
yhteismarkkinointi ei kuulu kenellekään nykyisistä toimijoista, eikä voida olettaa, että joku
toimijoista ryhtyy sitä yksin toteuttamaan. Markkinoinnin tulee olla suunnitelmallista ja
pitkäjänteistä.
3. Parran ja Sotkan yhteiset kehittämishankkeet
Parra ja Sotka ovat suhteellisen pieniä toimintakokonaisuuksia, jotka yhteistyössä
saavuttaisivat suuruuden tuomaa etua. Parran ja Sotkan kannattaa tehdä yhdessä erityisesti
markkinointiin, tapahtumiin, hankekehitykseen, ohjelmapalveluihin ja koulutukseen liittyviä
hankkeita. Edellä mainittujen yhteisten kehittämishankkeiden lisäksi tulisi laatia ympäristöja maisemasuunnitelmat sekä ohjata tuotteiden paketointia eri teemojen ympärille ja
ohjelmapalveluiden kehittämistä.

Näiden lisäksi sekä Parralla että Sotkalla molemmilla on omat kehittämisen tavoitteet
matkailun, virkistyksen, kilpailu- ja harrastetoiminnan sekä maankäytön ja ympäristön
suhteen (katso liite Master Plan, sivut 15 ja 16)

Määrälliset tavoitteet

Määrällisiä tavoitteita ovat lisäksi kävijöiden määrä Parrassa ja Sotkassa. Tällä hetkellä Parrassa on
kävijöitä 30 000 ja kun lisäksi mukaan lasketaan mökkien käyttäjät päästään samaan lukuun kuin
Sotkassa eli 60 000. Tavoitteena on nostaa luvut sekä Parrassa että Sotkassa 100 000 kävijään
vuodessa. Vuodepaikkojen määrä kasvatetaan Parrassa 128 vuodepaikasta 400 vuodepaikkaan sekä
Sotkassa 20 paikasta 100 vuodepaikkaan. Caravanalueen sähköistettyjen paikkojen määrää pyritään
lisäämään yhteensä 70 paikkaan (nyt 16).

Määrällisiä tavoitteita ovat lisäksi kasvattaa yhteismarkkinointiverkostoon kuuluvien yritysten
määrää vähintään 12 yritykseen/yhdistykseen ja ohjata verkostoa markkinoinnin kehittämisessä.
Lisäksi yhteisen tuotekehitystyön ja verkostoitumisen seurauksena tavoitteena on mallintaa
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vähintään

5

yhteistä

matkailutuotetta

sekä

saada

aikaan

yhteneväinen

ja

avoin

laadunseurantajärjestelmäpohja. Tavoitteena on lisäksi saada alueelle 5 uutta matkailuyritystä/toimijaa ja/tai lisätä nykyistä tarjontaa.

7. KEHITTÄMISEN HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA
Epäkohtia, joita on korjattava:
−

Parran ja Sotkan alueet sijaitsevat sijaintivaltaväylistä ja suurista asutuskeskittymistä sivussa

−

Valtakunnallisesti vetovoimaisten matkailukohteiden puuttuminen

−

Tuotteistaminen, markkinointi ja myynti

−

Majoituksesta pulaa erityisesti tapahtuminen aikana

−

Parran ja Sotkan alueille kehitettävä monipuolisia kesätoimintoja

−

Parran ja Sotkan alueiden ympäristö viimeistelemätöntä

−

Reitistöjen laatu ja opastus paikoitellen puutteellista

−

Hajanaiset toiminnot; Parran ja Sotkan alueilta puuttuu yhteinen näkemys

VAHVUUDET, JOITA VOIDAAN HYÖDYNTÄÄ yhteistyössä:
−

LUONTO

−

TOIMINTOJEN MONIPUOLISUUS

−

REITISTÖT

−

Parrassa

−

−

rinnetoiminnot

−

loma-asunnot

−

luonto ja luonnonhistoria

−

maisema

−

reitistöt

−

suunnistus

−

maastohiihto

−

hyvät lumiolosuhteet

Sotkassa:
−

rinnetoiminnot

−

saavutettavuus

−

monipuolisuus

−

moottori- ja ampumaurheilu

−

maasto- ja ampumahiihto

−

kesäteatteri
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KEHITTÄMISEN MAHDOLLISUUKSIA PARRASSA JA SOTKASSA
−

selkeät kohderyhmittäiset tuotteet ja tapahtumat, profiloituminen

−

teemapohjaiset tuotteet esim. erityisliikunta

−

yhteismarkkinointi

−

hiihtokeskusten yhteistyö ja suuruuden tuomat edut (oheispalvelut, markkinointi, varaus ja
myynti, sekä laite- ja palvelutoimittajien kilpailuttaminen)

−

viipymän pidentäminen

−

kilpailu- ja tapahtumatoiminnan yhteistyö keskusten kesken

−

ohjelmapalveluyrittäjiä alueille, palvelut molemmista keskuksista

−

yhteisen koulutuksen järjestäminen

−

yhtenäinen kokonaisuus: matkailu- ja hyvinvointipalvelujen verkosto

−

talkootyön rinnalle muitakin toimijoita ja investoreita

−

oheispalvelut

−

kulttuuriyhteistyö keskusten kesken ja pohjalaisen kulttuurin hyödyntäminen

−

ympärivuotisuuden kehittäminen

−

eri toimijoiden työjako selkeäksi ja yhteistyö alueiden ulkopuolisten tahojen kanssa

−

alueiden viihtyvyys ja yhtenäinen ilme, kiinteistöjen kunnostus ja hoito, ”paikat on laitettava
kuntoon”

−

alueiden sisäisen saavutettavuuden parantaminen (opasteet, maankäytön suunnittelu, reitit)

8. TOIMINTATAPA JA KESKEINEN SISÄLTÖ
Hanke koordinoi Parran ja Sotkan alueiden kehittämistoimenpiteitä sekä auttaa alueen yrityksiä ja
yritysverkostoja yhteisten kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa ja osin toteutuksessa (ns.
sateenvarjohanke).

8.1 Käytännön toimenpiteet hankkeen aikana
Käytännön toteutuksesta vastaa molemmille alueille palkattava yhteinen koordinaattori, jonka
tehtäviä ovat mm. alueiden kehittämishankkeiden valmistelu, investointien rahoitusvaihtoehtojen
selvittäminen, yleishyödyllisten hankkeiden käynnistämisessä avustaminen sekä koordinointi.
Näiden lisäksi hänen tehtäviään ovat avustaminen yhteisten tapahtumien järjestämisessä, yhteisten
tuotteiden ja palveluiden kehittämisen ohjaus sekä alueellisen yhteismarkkinoinnin suunnittelu ja
organisointi yhteistyössä yrittäjien ja yhdistysten kanssa. Koordinaattorilla on suuri rooli yhteistyön
käynnistämisessä ja alkuvaiheen toiminnassa. Tavoitteena tulee olla kuitenkin, että yhteistyö toimisi
sisäsyntyisesti, jolloin alueen toimijat ovat tiedostaneet sen hyödyn omalle toiminnalleen.
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Koordinaattorin tehtäviä ovat:
-

yhteismarkkinoinnin suunnittelu ja koordinointi sekä markkinoinnin kytkeminen alueelliseen
markkinointiin

-

kehittämishankkeiden ja investointien rahoitusvaihtoehtojen selvittäminen (mm. Leader,
kyläinvestoinnit, Tekes, RAY, lääninhallitus, muut rahoittajat sekä Parran ja Sotkan
yhteishankinnat), käynnistämisessä avustaminen ja koordinointi

-

avustaa ja ohjata alueen toimijoita kehittämään yhteisiä tuotepaketteja teemoittain

-

tapahtumien järjestämisessä avustaminen ja koordinointi (yhteiset ja erilliset tapahtumat,
tapahtumakalenteri)

-

Parran ja Sotkan yhteinen kulttuurimatkailu (mm. kiertävät esitykset, tapahtumat, pohjalaisuuden
korostaminen)

-

hyvien käytäntöjen ja vertailutiedon hankkiminen ja välittäminen alueille / benchmarking,
opintomatkan suunnittelu toimijoille ja käytännön järjestelyistä vastaaminen

-

tiedottaminen

-

kehittämistoimien organisointi ja järjestäminen yrityksille, yhdistyksille (laatu, palvelu)

-

kaupallisen majoituksen välityksen mahdollisuuksien selvittäminen Parran ja Sotkan
toimijatahoille

-

toimia yhteyshenkilönä alueorganisaatioiden ja Parra−Sotka yrittäjien välillä sekä linkittää
markkinointitoimia soveltuvilta osin maakunnallisiin yhteismarkkinointitoimenpiteisiin

-

tehdä soveltuvin osin yhteistyötä alueen muiden matkailuyrittäjien ja matkailutoimijatahojen
kanssa

-

tehdä soveltuvin osin yhteistyötä alueen muiden yrittäjien kanssa

8.2 Opintomatka
Hankkeen aikana toteutetaan opintomatka alueen toimijoille. Matkan tarkoitus on löytää
toimintamalleja vastaavantyyppisten alueiden yhteistyöstä toteutettavaksi Parran ja Sotkan alueilla.
Esimerkkimatkakohteena

voi

olla

15

vuotta

yhteistyötä

tehnyt

UkkoHalla–Paljakka.

Tutustumiskohde voi olla myös laaja Meri-Teijon alue, jota on kehitetty tehdyn Master Planin
jälkeen tai Viron Otepää, joka on merkittävä urheilu- ja liikuntapalvelujen sekä liikuntamatkailun
keskittymä.

9. HANKKEEN KUSTANNUSARVIO JA RAHOITUSSUUNNITELMA
Hankkeen kahden vuoden kokonaisbudjetti on 124 960 euroa, jonka kustannusjaottelu sekä
rahoitusesitys on esitetty seuraavissa taulukoissa:
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Kustannusarvio 01.04.2009 – 31.03.2011

vuosi 2009

vuosi 2010

Palkkauskulut

33 810

47 040

Ostopalvelut ja palkkiot

3 000

3 000

Vuokrat

2 500

3 000

500

1 000

5 650

4 200

Kustannusarvio

Kokouspalkkiot
Kotimaan matkakulut
Ulkomaan matkakulut

vuosi 2011

6 880

Yhteensä

87 730
6 000

500

6 000
1 500

350

2 000

10 200
2 000

Muut kustannukset

5 440

5 440

650

11 530

Yhteensä

50 900

65 680

8 380

124 960

Rahoitussuunnitelma 01.04.2009 – 31.03.2011

Rahoitussuunnitelma

Leader - 80%
Kunnat 10 %
(Teuva ja Kauhajoki)
Yksityinen osuus 10 %
Yhteensä

vuosi 2009

vuosi 2010

vuosi 2011

Yhteensä

40 720

52 544

6 704

99 968

5 090

6 568

838

12 496

5 090

6 568

838

12 496

50 900

65 680

8 380

124 960

Palkkauskulut – projektikoordinaattorin palkka (sis. sos.kulut, loma-ajan palkka,
lomaraha), mahdollisen osa-aikaisen projektityöntekijän palkka sekä hallinnointihenkilöstön
palkkakustannuksia (10 % hankkeen vastuu- ja yhteyshenkilöiden palkkakustannuksista).
Ostopalvelut ja palkkiot – nettisivujen laatiminen ym.
Vuokrat – koordinaattorin ja mahdollisen osa-aikaisen projektityöntekijän työhuonevuokrat,
projektiryhmän kokoustilavuokrat.
Kokouspalkkiot - projektiryhmän kokouspalkkiot
Kotimaan matkakulut – koordinaattorin ja mahdollisen projektityöntekijän matkat,
toimijoille suunnattu opintomatka, projektiryhmän kokousmatkat ja hallinnointihenkilöstön
matkakuluja
Ulkomaan matkakulut – Vierailu Viron Otepäässä
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Muut kustannukset – työpaikkahakulehti-ilmoitukset (vuosi 2009) ja muu tiedottaminen,
koordinaattorin ja mahdollisen projektityöntekijän seminaarikulut, puhelin-, kopio- ym.
toimistokulut, projektiryhmän kokoustarjoilut, hallinnointihenkilöstön toimistokuluja ym.

Yksityinen osuus on rahallista osuutta, yht. 10 %. Yksityinen rahaosuus kootaan
hankemaksuina eri toimijoilta.

Seuraavat toimijatahot ovat sitoutuneet hankkeeseen rahoitusosuudellaan:
Kauhajoen Metsästysseura ry / Pauli Kiviluoma
Kauhajoen Urheiluautoilijat ry / Jarkko Hautala ja Ari Korpela
Teatteri Kajo / Kauhajoen Nuorisoseura ry, Jaana Lehtimäki
Kuntosotka ry / Sotkanrinteet, Jari Huhtanen
Kauhajoen Moottorikelkkailijat ry / Markku Nummijoki
Kauhajoen Moottorikerho ry / Timo Kujanpää ja Päivi Lahti-Kuusisto
Kauhajoen Karhu ry / Marja Leppiniemi ja Jouko Peltomaa
Teuvan Rivakka ry / Jouko Haapala
Teuvalaisen Kulttuurin Tuki ry / Kalervo Niemelä
Loma Opintola Oy / Kauko Aura
Parran mökkitoimikunta / Ilpo Hietaharju
Suupohjan Osuuspankki / Hannu Tuominiemi ja Harri Kiviharju
Siirrettävien Saunojen Kokoontumisajot ry / Eija Sievi-Korte
10. HANKKEEN TULOKSET JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN
Hankkeen tulokset hyödyttävät Parran ja Sotkan alueiden yrittäjiä ja yhdistyksiä sekä Suupohjan
seutukunnan alueella muita sidosryhmään kuuluvia tahoja sekä matkailuelinkeinon lisäksi myös
muuta alueen elinkeinoelämää. Välittömän matkailutulon kasvun lisäksi seutukunnalle tulee
matkailijoiden myötä myös välillistä ja johdettua matkailutuloa (vrt. välilliset ja johdetut
palkkatulovaikutukset). Tapahtumien lisääntyminen alueilla kasvattaa matkailijoiden määrää ja
matkailutulon lisääntymisen myötä yritykset/yhdistykset pystyvät myös tarjoamaan mm. harjoitteluja kesätyöpaikkoja alueen nuorille opiskelijoille, ja sitä kautta edesauttavat maaseudun elävänä
pysymistä ja seutukunnan kehitystä pitkällä tähtäimellä. Lisäksi hankkeesta hyötyvät kasvavana
matkailutulona ja alueiden uusien työllistävien yrittäjien / yritysten lisäksi kunnat, mm. kasvavina
verotuloina.

Elämykset alueen asukkaille. Sosiaalisten mittarien kehittäminen ja mittaaminen.
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11. KILPAILUTTAMINEN
Mikäli hankkeessa tehdään hankintoja, suoritetaan kilpailuttaminen seuraavasti:
Hankkeessa tehtävien hankintojen ja toimenpiteiden kustannukset perustuvat tavanomaiseen ja
kohtuulliseen hintatasoon, vähintään kolmeen pyydettyyn tarjoukseen tai hankintalain

(348/2007)

mukaiseen hankintamenettelyyn. Menettelyn valinnassa on ratkaisevaa hankinnan arvo. Valinnat
pyritään toteuttamaan kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla.
Hankintoja koskien vaiheet dokumentoidaan ja materiaali taltioidaan hankkeen aineistoon
kohtaan hankintailmoitusten tulosteet, tarjouspyynnöt, tarjoukset ja valintaa koskevat asiakirjat.
Lisäksi valinnasta annetaan selvitys maksuhakemuksen yhteydessä.

12. RAPORTOINTI JA TIEDOTTAMINEN
Hankkeesta raportoidaan ja tiedotetaan rahoituspäätöksen edellyttämällä tavalla. Tiedottaminen
hankkeessa:
−

koordinaattorin toimen avoinnaoloilmoitus työvoimahallinnon internetsivuille www.mol.fi sekä
maakuntalehdessä

−

koordinaattori tiedottaa hankkeen toimijoita määräajoin sähköpostilla ja mahdollisissa yhteisissä
kokoontumisissa

−

hankkeen aikana järjestetään kerran vuodessa kaikille avoin tiedotustilaisuus ajankohtaisista
asioista hankkeessa

Tiedotussuunnitelma:
Toimi julistetaan avoimeksi:
−

www.mol.fi -sivustoilla

0€

−

maakuntalehti tai seutukuntalehti

1200 €

−

henkilövalinnasta tiedote ja tiedotustilaisuus

20 €

Hankkeessa tehtävät toimenpiteet
−

tiedotetaan alueen toimijoille sähköpostilla

−

tuloksista tiedotetaan seutukunnassa ilmestyvässä
Suupohjalainen -lehdessä (3-4 krt/vuosi)

−

0€

0€

alueiden yhteinen tapahtumakalenteri linkitetään
www.suupohja.fi sivuston tapahtumakalenteriin

0€

−

yhteisen web-sivuston luominen

3 000 €

−

tiedotteet ja tiedotustilaisuudet medialle merkittävistä
toimenpiteistä hankkeen aikana

100 €

Yhteensä

4320 €
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13. TOIMINNAN JATKUVUUS HANKKEEN JÄLKEEN
Hankkeen aikana selvitetään, tarvitaanko erillistä projektipäällikköä jatkamaan Parran ja Sotkan
kehittämistoimien eteenpäin viemistä ja yhteistyön ylläpitämistä hankkeen päätyttyä vai pystytäänkö
hankkeen aikana luomaan vahva toimijaverkosto, jolle on kehitelty toimintamalli, ja jonka avulla
pystytään toteuttamaan Master Planissa esitetyt kehittämistoimenpiteet.

Teuvalla 2.7.2009

TEUVAN KUNNANHALLITUS

Markku Salonen
kunnaninsinööri, kunnanjohtajan poissa ollessa

Markus Ojakoski
hallintojohtaja
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