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Parran ja Sotkan alueiden kehittämisen edistäminen – Hanke 5356

Hankkeen nimi
Parran ja Sotkan alueiden kehittämisen edistäminen hankenumero 5356.
Dnro: 1857/3570–2009
Hankkeen hallinnoijana toimi Teuvan kunta.
Toteuttamisaika ja toiminta-alue
Hanke käynnistyi 1.4.2009 ja päättyi 30.9.2011. Hankepäätös myönnettiin Työ- ja
elinkeinokeskuksessa 18.8.2009. Alkuperäinen hankeaika oli huhtikuun 2011 loppuun.
Jatkoaika 1.4. – 30.9.2011 myönnettiin huhtikuussa 2011.
Hanketta toteutettiin Kauhajoella sijaitsevan Sotkan ja Teuvan kunnassa sijaitsevan Parran
alueilla, alueiden toimijoiden ja sitä ympäröivien sidosryhmien keskuudessa.
Hankkeen tavoitteet
Hanke pohjautui Parran ja Sotkan alueiden toimijoiden yhteistyönä vuonna 2007 laadittuun
Master Plan –toimintasuunnitelmaan, jossa on selvitetty alueiden pitkän tähtäimen
toimintamallia. Kehittämishankkeen tavoitteena oli edistää Parran ja Sotkan alueiden
kehittymistä käynnistämällä alueiden välinen yhteistyö, laatimalla yhteistyöverkostomalli sekä
aloittamalla alueiden yhteiset markkinointitoimenpiteet. Muita tehtäviä olivat alueiden
kehittämisen tavoitteiden konkretisoiminen ja reunaehtojen määrittäminen siten, että alueiden
toimijat sitoutuvat yhteiseen tavoitteeseen. Hankkeen kohderyhmänä olivat Parran ja Sotkan
alueiden nykyiset eri toimijatahot sekä potentiaaliset uudet toimijat sekä yhteistyökumppanit.
Hankkeen konkreettisia toiminnallisia konsepteja olivat: yhteistyön lisääminen,
yhteismarkkinointi ja siihen liittyvät kehittämistoimenpiteet sekä Parran ja Sotkan alueiden
yhteiset kehittämishankkeet.
Hankeorganisaatio
Hankkeen käytännön toteutuksesta vastasi projektikoordinaattori, jonka tehtäviin kuului
yhteistyöryhmän vetäminen, kehittämistoimenpiteiden ohjaus, organisointi ja suunnittelu sekä
investointien rahoitusvaihtoehtojen selvittäminen ja projektien käynnistämisessä avustaminen.
Heinäkuusta 2009 heinäkuuhun 2010 projektikoordinaattorina työskenteli Pirkko-Liisa Utter.
Hän siirtyi toisiin tehtäviin elokuussa. Uusi projektikoordinaattori Päivi Lahti-Kuusisto tuli
työhön lokakuussa 2010.
Hankkeen hallinnoijana oli Teuvan kunta. Hallinnoijan edustajana oli sivistystoimenjohtaja
Erkki Nevanperä.
Hankkeella oli projektiryhmä, joka koostui molempien alueiden toimijoista. Projektiryhmä
kokoontui hankkeen aikana kaikkiaan yhdeksän kertaa.
Projektiryhmän lisäksi hankkeessa toimi Parran ja Sotkan keskuksissa alueiden toimijoista
koostuvat työryhmät. Työryhmien tarkoituksena oli yhteistyöverkoston pitkäjänteinen
kehittäminen sekä selkeän verkosto- ja organisaatiomallin luominen. Tämän lisäksi tavoitteena
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oli molempien keskusten toiminnan kehittämisen tavoitteiden ja päämäärien suunnittelu ja
asettaminen siten, että toimijat sitoutuvat niihin. Molemmat työryhmät kokoontuivat seitsemän
kertaa.
Hankeorganisaatiossa ja yhteistyöverkostossa oli mukana kuntien lisäksi 22 eri toimijaa:
Teuvan Rivakka ry
Kuntosotka ry/Sotkanrinteet
Teuvan Kalevalaiset ry
Teuvan Muinaiskulttuuri ry
Parran Mökkitoimikunta
Kauhajoen Metsästysseura ry
Kauhajoen Moottorikerho ry
Kauhajoen Moottorikelkkailijat ry
Kulttuuriyhdistys Katto!
Pajateatteriyhdistys
Teuvan Taideseura
Kauhajoen Urheiluautoilijat ry
Siirrettävien Saunojen Kokoontumisajot ry
Kauhajoen Karhu ry
Teatteri Kajo/Kauhajoen Nuorisoseura ry
Loma-Opintola Oy
Teuvalaisen Kulttuurin Tuki ry
Vapaa-ajankeskus Parra Oy
Sf Caravan Suupohja ry
Teemu ry
Valkoinen Puu Avoin Yhtiö
Suupohjan Osuuspankki

Hankkeen toiminta
Parran ja Sotkan toimijoiden kanssa suunniteltiin ja kehiteltiin keskusten tapahtumia,
tapahtumista tiedottamista ja tapahtumien markkinointia. Parrassa pidettiin kaksi
talvitapahtumaa ja Sotkassa yksi kesä- ja yksi talvitapahtuma.
Pyrittiin synnyttämään yhteistyötä Parran ja Sotkan toimijoiden välille muun muassa
tapahtumien markkinoinnin ja tapahtuma-aikaisen majoituksen osalta. Tämä ei kuitenkaan
onnistunut, sillä luontaista ja spontaania yhteistyökykyä ja –halua ei ilmennyt. Idea jää
kuitenkin elämään.
Hankkeen aikana käynnistyneet ja/tai suunnitellut hankkeet
* Parrassa on tehty Teuvan kunnan hallinnoima lammen kunnostushanke, jossa on rakennettu
lumetustarpeita ja virkistyskäyttöä varten uusi lampi.
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* Parraan ollaan hankkeen päättyessä saamassa uusi yrittäjä, jolla on runsaasti kehittämisideoita.
Kesällä 2011 on luonto-Parrassa ollut runsaasti perhejuhlia ja muita tapahtumia. Vuokraajille on
lähetetty laskun mukana asiakaskysely, jonka palautusprosentti on alle 40. Palaute on ollut
pääosin positiivista.
* Syyskuussa 2011Teuvan kunta hankki Parra-majaan uudet kalusteet.
* Parra Oy haki ”Parra dreampark”-nimeä kantavaa yrityshanketta. Sitä ei kuitenkaan
hyväksytty ELY-keskuksessa, koska kunnan omistusosuus yhtiössä oli liian iso.
* Insinööriopiskelija Anu Oravasaari on suunnitellut Parraan esiintymislavaa. Sen
toteuttamiseen suunniteltiin Master Planissa Teuvalaisen kulttuurin tuki ry:tä, mutta yhdistys ei
ainakaan tässä vaiheessa halunnut lähteä hankebyrokratiaan.
* Teuvan Rivakka suunnitteli lumetushanketta, mutta luopui ajatuksesta sille liian ison
omavastuuosuuden takia.
* Teuvan taideseura suunnitteli luontopolun varteen lasten elämyspolkua, jonka varrelle olisi
maalattu Parran alueen eläimiä kivilohkareisiin. Toteutus kuitenkin jäi hankkeen aikana.
Hankkeeseen haettiin apurahaa Etelä-Pohjanmaan kulttuurirahastolta, mutta ei saatu. Wihurisäätiön apurahahakemukseen tulee päätös loka-marraskuussa.
* Projektikoordinaattori suunnitteli ja toteutti uuden matkailutuotteen Teuvalle: opastettu
kyläkierros, jonka ensimmäinen retki Äystölle kiinnosti ihmisiä niin, että kaikki halukkaat eivät
mahtuneet tilattuun linja-autoon. Kyläkierroksesta tulee jokavuotinen osa Elolystit-tapahtumaa.
* Sotkassa on valmistumassa ratahanke, jossa rakentuu moottoripyörien maarata ja
motocrossrata. Lisäksi alueelle on valmis suunnitelma mahdollisesti myöhemmin toteutettavasta
tractor pulling- radasta.
* Sotkassa odottaa ELY-keskuksen päätöstä selvittelyhanke, jolla selvitetään tehokkaamman
vedensaannin mahdollisuuksia alueelle. Mukana ovat Kauhajoen urheiluautoilijat, Kauhajoen
moottorikerho ja Kuntosotka ry sekä Kauhajoen kaupunki.
* Kauhajoen metsästysseuran tietojärjestelmähanke on meneillään.
* Kauhajoen kaupunki on suunnittelemassa Sotkan alueelle esteettömän liikkumisen reittiä.
Tammikuussa 2010 toimitettiin vetoomus Kauhajoen kaupunginhallitukselle ja Teuvan
kunnanhallitukselle Parran ja Sotkan alueiden huomioimisesta kuntien kehittämisstrategioissa.
Projektiryhmän puheenjohtaja Jouko Haapala ja projektikoordinaattori Pirkko-Liisa Utter olivat
esittelemässä strategista linjausta ja vetoomusta Teuvan kunnanhallituksessa. Kauhajoen
kaupungissa vetoomus huomioitiin ottamalla Sotkan alueen kehittäminen osaksi kaupungin
4

Parran ja Sotkan alueiden kehittämisen edistäminen – Hanke 5356
liikuntapaikkastrategiaa. Projektikoordinaattori nimettiin jäseneksi Kauhajoen kaupungin
liikuntaolosuhteita ja liikuntapaikkoja käsittelevää strategiatyöryhmää.
Hankkeen työpajoissa suunniteltiin yhteisiä tapahtumia keskuksiin. Parrassa ja Sotkassa on
järjestetty tapahtumia, joiden tavoitteena on ollut keskusten sisäisen toiminnan kehittäminen.
Yhteistapahtumien määrällisinä ja laadullisina tavoitteina oli lisätä matkailijoiden määrää
alueella ja kehittää alueella liikkuvien matkailijoiden ja vapaa-ajan harrastajien palveluja.
Parran vapaa-aikakeskuksessa toteutettiin vuonna 2010 viikolla 9 toimijoiden yhteistyöllä
tapahtumaviikko. Se todettiin huonoksi ajankohdaksi, sillä silloin Suupohjan alueella on
hiihtolomat ja koululaiset ovat muualla.

Teuvan taideseuran töitä

Talvella 2011 Parran tapahtuma järjestettiin Etelä-Suomen ja Pohjanmaan hiihtolomien välisenä
viikonloppuna.
Hankilentopalloa Parrassa
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Sotkassa toteutettiin yhteinen tapahtumapäivä 29.5.2010, jolloin Sotkassa pääsi tutustumaan
alueen vapaa-aika-, matkailu- ja harrastustoimintaan. Sotkan keväinen tapahtumapäivän vähään
osallistujamäärään vaikutti kylmä sateinen
sää sekä etukäteismarkkinoinnin vähäisyys.

Kauhajoki-speedway Sotkassa 29.5.2010

Tapahtumista aiotaan saada alueille jokavuotisia tapahtumia.
Opintomatka
Hanke järjesti 18 – 20.2.2010 opintomatkan Ukkohallan ja Paljakan vapaa-aikakeskuksiin.
Opintomatkan aikana tutustuttiin kohteisiin ja kuultiin esityksiä alueiden toiminnasta ja
kehittämishankkeista. Matkan tarkoituksena oli etsiä vertailukohtia joita voidaan hyödyntää
Parran ja Sotkan kehittämisessä ja yhteistyössä. Opintomatkalle osallistuneilta kerätty palaute
on ollut hyvää ja matkaa pidettiin onnistuneena.

Opintomatka Ukko-Hallaan ja Paljakkaan helmikuussa 2010
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Tarkoitus oli järjestää myös muita, pienryhmille tarkoitettuja opintomatkoja, mutta
projektikoordinaattorin valmisteluista ja houkuttelemisesta huolimatta matkat eivät toteutunee t,
kun halukkaita lähtijöitä ei ilmaantunut.
1.1. – 30.6.2010 hanke toteutti verkkoklinikkatoimintaa, jonka tarkoituksena oli avustaa ja
opastaa toimijoita Internet-näkyvyyden lisäämisessä. Verkkoklinikalla tarjottiin opastusta
sosiaalisten medioiden käytössä ja hyödyntämisessä tiedotus- ja markkinointikäytössä,
maksuttomien matkailuportaalien käytössä ja toimijoiden omien verkkosivujen kehittämisessä.
Kesäkuussa 2010 hanke teki aloitteen Parran luontopolun kunnostamisesta ja kehittämisestä
matkailutarkoitukseen. Aloite suunnattiin Teuvan kunnanhallitukselle ja sen tavoitteena oli, että
Teuvan kunta ja Parran vapaa-aikakeskuksen toimijat kunnostavat ja kehittävät luontopolkua
yhteistyöllä. Kesäkuussa 2011 projektikoordinaattori ja Marjo Nevala kunnasta kävivät läpi
Parran luontopolun ja välittivät tiedot korjattavista kohteista tekniselle toimistolle.
Elokuun alussa 2010 Pirkko-Liisa Utter siirtyi uusiin tehtäviin. Hanke oli ilman vetäjää elo- ja
syyskuun, kunnes 4.10. tehtävässä aloitti Päivi Lahti-Kuusisto.
Yhteistyökumppanit
Hankesuunnitelman mukaisesti tehtiin yhteistyötä seutukunnan matkailusta vastaavan
Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän, maakunnallisen matkailukoordinaattorin sekä
alueilla toimivien matkailun alueorganisaatioiden, Pohjanmaan Matkailu ry:n sekä EteläPohjanmaan Matkailu Oy:n kanssa sekä muiden alueorganisaatioiden kanssa.
Projektikoordinaattorit toimivat MATKO2 - Etelä-Pohjanmaan matkailun koordinointihankkeen
vetämässä matkailunkehittämistiimissä.
Hankkeen aikana on tiedotettu aktiivisesti myös yhteistyöorganisaatioiden ajankohtaisista
asioista sekä tapahtumista, koulutuksista seminaareista ym. Projektikoordinaattori on
osallistunut seuraaviin yhteistyöorganisaatioiden tilaisuuksiin:













Etelä-Pohjanmaan matkailunkehittämistiimin kokoukset
MEK:n VisitFinland tiedontuottajakoulutus
MATKO 2 – hankkeen järjestämä matkailuiltapäivä Seinäjoella
ELY-keskuksen hankkeiden ajankohtaispäivät
Suupohjan Elinkeinotoimen Kuntayhtymän kanssa tehty yhteistyö: hanke on
osallistunut SEK:n osastolla kotimaan matkailumessuille Tampereella 16 –
18.4.2010 ja tuottanut sisältöä Kotimaanmatkailu.fi -lehteen.
MaKuMa-hankkeen järjestämät matkailun työpajat Suupohjassa
Kvarken-hankkeen matkailuseminaari
PLU:n verotietoa yhdistyksille –koulutus 9.11.2010
Matkailun ajankohtaistilaisuus Karijoella 24.5.2011
Tarinalliset opasreitit: Hyypänlaakso ja Ilmajoki - Ylistaro
Tarinan ja makujen voima matkailussa, Iisalmi ja Kuhmo 12. – 13.9.2011
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Tiedotus
Hankkeen ajankohtaisista asioista ja kokouksista on tiedotettu sähköpostin välityksellä.
Projektikoordinaattori on koonnut hankkeen ajankohtaisista asioista ja keskusten tapahtumista
tiedotteen, joka on lähetetty sähköpostilla hankkeen toimijoille ja sidosryhmille. Hankkeelle on
avattu blogi, jonka välityksellä on tiedotettu hankkeen ajankohtaisista asioista ja keskusten
tapahtumista yhteisellä tapahtumakalenterilla. Hankkeen blogi on luettavissa osoitteessa
http://parrasotka.blogspot.com.
Hankkeen aikana on tiedotettu keskusten toiminnasta ja matkailuelinkeinoista hankkeen alueella
aktiivisesti myös kuntien suuntaan. Projektikoordinaattori on esitellyt sekä Kauhajoen
kaupunginhallitukselle että Teuvan kunnanhallitukselle hankkeen toimintaa, ajankohtaisia
asioita ja ”Matkailun taloudelliset vaikutukset Etelä-Pohjanmaalla 2008” (Haaga-Perho 2009)
tutkimuksen tuloksia.
Kustannukset ja rahoitus
Hanke on edennyt budjetin mukaisesti. Muutoshakemuksella siirrettiin 2 000 euroa ulkomaan
matkakuluista kotimaan matkakuluihin, koska projektiryhmä päätti, että opintomatka tehdään
kotimaahan.

Kustannusarvio 1.4.2009 – 30.9.2011
2009

2010

2011

Yhteensä

Palkkakustannukset

33 810

47 040

6 880

89 230*

Ostopalvelut ja palkkiot

3 000

3 000

-

6 000

Vuokrat

2 500

3 000

500

1 000

5 650

6 200

Kokouspalkkiot
Kotimaan matkakulut
Ulkomaan matkakulut

500
-

6 000
*

350

11 900

300

300*
11 530

Muut kustannukset

5 440

5 440

650

Yhteensä

50 900

65 680

8 380

124 960

* 19.4.2011 päivätyssä tukipäätöksessä kokouspalkkiot 1 500 on siirretty palkkakustannuksiin ja
kotimaan matkakuluista 300 on siirretty ulkomaan matkoihin.
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10.2 Hankkeen tuloarvio toteutusajalla 1.4.2009–30.9.2011
2009

2010

2011

EU + valtio

Yhteensä
89 971

Kunnat

8 997,2

11 922,88

1 574,51

22 493

Yksityinen rahoitus

4 749,92

4 749,92

2 996,02

12 496

Yhteensä

124 960

Yksityisrahoitusta jäi uupumaan 1 311,10 euroa. Siksi hankkeen kokonaisbudjetti pieneni
vastaavalla osuudella eli 13 110 eurolla.

10.3 Kustannustoteuma 1.4.2009 – 30.9.2011
Toteuma

Arvio

89 812,95

89 230*

Ostopalvelut ja palkkiot

2 108,92

6 000

3 891,08

Vuokrat

4 934,62

6 000

1 065,38

Palkkakustannukset

Kokouspalkkiot

-

Alitus

582,95

*

Kotimaan matkakulut

7 144,44

11 900

4 755,56

Ulkomaan matkakulut

161,00

300

139,00

3 983,30

11 530

7 546,70

Muut kustannukset
Yhteensä

Ylitys

108 145,23 124 960

17 397,72

582,95
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g
Muita tuloksia
Sotkan ja Parran alueen toimijat ovat tutustuneet toisiinsa. Etenkin Sotkassa toimijat ovat
synnyttäneet yhteistoimintaa. Tästä eteenpäin on helppo toimia, kun väki tuntee toisensa ja
toistensa toimintaa.
Kauhajoen metsästysseuran omistaman Erähovi-kokous- ja juhlatilan käyttö on lisääntynyt.
Uusia hankkeita on viritelty ja käynnistetty.
Parrassa on toiminta vilkastunut; karavaanarit ovat palanneet alueelle.

Teuva 30.9.2011

Päivi Lahti-Kuusisto
projektikoordinaattori

Erkki Nevanperä
sivistystoimenjohtaja
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