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Uuden ohjelmakauden
käynnistys

Kuudestaan ry täyttää tänä vuonna 15 vuotta. Yhdistyksemme 
perustamiskokous pidettiin 20. toukokuuta 1999. EU-ohjelma-
kausia on tähän mennessä toiminnassamme takana kolme. 
Merkittävää virstanpylvästä tullaan juhlistamaan kuluvan vuo-
den aikana monin eri tavoin. Haluamme esitellä hanketoimin-
nan aikaasaannoksia ja samalla innostaa alueen toimijoita ole-
maan mukana maaseudun kehittämisessä jatkossakin.

Juhlavuoden teemoiksi on otettu nuoret ja ympäristö. Maaseudun ympäristötietoutta 
pyritään edistämään hankkeella, joka jakaa alueen asukkaille tietoa energiansäästöön ja 
ympäristönhoitoon liittyen. Tavoitteenamme on aktivoida ihmisiä miettimään, miten jokai-
nen voi omilla valinnoillaan olla edistämässä kestävän kehityksen periaatetta. Olemme 
myös itse mukana maakunnallisessa energiansäästöhaasteessa. Lisäksi tavoitteenamme 
on aktivoida nuoria mukaan maaseudun kehittämiseen käynnistämällä haku nuorten omi-
en ideoiden rahoittamiseen.

Järjestämme 15-vuotisen taipaleemme kunniaksi Juhlaseminaarin 11.3.2014 Ala-
vudella, Elinkeinotalon Huhtamäki-salissa. Tilaisuuden puhujiksi on kutsuttu muun 
muassa professori Hannu Katajamäki ja aluehistorian tutkimusjohtaja Sulevi Riukulehto. 
Seminaarin päätteeksi julkistetaan historiassaan ensimmäisen Kuusiokuntien kylä -kilpai-
lun voittaja. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Tervetuloa juhlimaan kanssamme!

Maa- ja metsätalousministeriön tavoitteena on 
käynnistää Leader-ryhmien ja paikallisten strate-
gioiden virallinen haku välittömästi sen jälkeen, 
kun uusi maaseutuohjelma on toimitettu Euroo-
pan komission käsittelyyn, näillä näkymin maalis-
kuussa. Suunnitelmissa on, että hakuaika päät-
tyisi huhtikuun 2014 lopulla, jolloin valintakomitea 
pääsisi heti toukokuussa aloittamaan strategioiden 
käsittelyn. Näin maa- ja metsätalousministeriö 
voisi valita Leader-ryhmät ja paikalliset strategiat 
heti, kun komission päätös Suomen ohjelmasta 
saadaan. Tämän toivotaan tapahtuvan syksyn aika-
na. Tulemme tiedottamaan ohjelmakauden 2014-
2020 avauksesta ja hankehakujen käynnistymi-
sestä sitä mukaa kun aikataulut  tarkentuvat.
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Tykkäämällä sivustamme 
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Juhlavuosi käynnistyi! 15

Elava maaseutu - hyvinvoivat ihmiset.. ..

Strategia 2014-2020
Kuudestaan ry on viimeistele-
mässä strategiaansa uudelle 
ohjelmakaudelle 2014-2020. 

Tavoitteenamme on saattaa se 
lopulliseen muotoonsa huhtikuun 
2014 aikana, jonka jälkeen se toi-
mitetaan maa- ja metsätalousmi-
nisteriöön hyväksyttäväksi. Strate-

gia on muotoutunut yhdessä 
paikallisten toimijoiden ehdotus-

ten, ideoiden ja visioiden pohjalta.  
Strategialuonnos on luettavissa 

ja kommentoitavissa maaliskuun 
loppuun saakka osoitteessa

www.kuudestaan.net.
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Asumista ja hyvinvointia 
-messut 26.4.2014

Kuudestaan ry:n HALLITUS kokoontuu seuraavan kerran 26.3.2014 klo 18.00

Tulossa!Kuudestaan ry:n sääntömääräinen
VUOSIKOKOUS 11.3.2014 klo 17.00

Elinkeinotalon Huhtamäki-sali
(Okslammintie 9, 63300 Alavus)

Kahvitarjoilu ennen kokousta. Tervetuloa!

Paikka: Alajärven jäähalli ja läheiset ulkoalueet.
Ohjelmassa mm. Järviseutulainen kylä 2014 -kilpailun

voittajan julkistaminen ja palkintojenjako.

Voitt ajan valitsee kilpailutoimikunta. Voitt aja julistetaan ja 
palkitaan Kuudestaan ry:n järjestämässä Juhlaseminaarissa 

11.3.2014 Alavudella Elinkeinotalon Huhtamäki-salissa.

Kuusiokuntien
KYLA 2014

..
Historiassaan ensimmäisen kyläkilpailun teemana on YMPÄRISTÖ. 

Kilpailun avulla etsitään kylää, joka on toiminnallaan tehnyt
kyläympäristön parantamiseksi tai viihtyvyyden lisäämiseksi 

toimenpiteitä vuosien 2010-2013 aikana. Toimenpiteet voivat olla 
pieniä tai suuria, kuitenkin kylälle ja kyläläisille tärkeitä. 

Kilpailuun voivat osallistua Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin kylät. 
Osallistuminen tapahtuu kilpailulomakkeella ja ehdotusten tulee 
olla perillä 28.2.2014 klo 12.00 mennessä posti tse osoitt eeseen: 
Kuudestaan ry/Kyläkilpailu, Taitoti e 1, 63300 Alavus tai sähköpos-
ti lla jaana.sippola@kuudestaan.net. Osallistumislomakkeen voi 

tulostaa netti  sivuiltamme www.kuudestaan.net.

Kyläkilpailun teemana on tänä vuonna
“Kylä katsoo tulevaisuuteen”

Järviseutulainen kylä 2014

Etsimme tekoa, toimintaa tai ideaa, jonka toteutus lisää/lisäisi mer-
kittävällä tavalla kylän elinvoimaa. Idea voi olla esimerkiksi uusi toi-
mintamuoto, palvelu, tapahtuma tai yhteistyömuoto - mikä tahansa 
asia, jolla kylän vetovoimaisuutta, viihtyisyyttä tai palveluja voidaan 
mielestäsi kehittää.

Kisaan voivat osallistua kaikki järviseutulaiset kylät Alajärveltä, Evi-
järveltä, Lappajärveltä, Soinista ja Vimpelistä. Tarkemmat tiedot ja 
sähköinen lomake löytyvät osoitteesta www.kkisa.suntuubi.com

Ehdotusten tulee olla perillä maaliskuun loppuun mennessä! 
Voittaja palkitaan Asumista ja hyvinvointia -messuilla

Alajärvellä 26.4.2014.

Kilpailun järjestävät HINKU-kylähanke ja Järviseutu-lehti. HINKU-hankkeessa 
ovat mukana seudulliset kehittämisyhdistykset Aisapari ry, Kuudestaan ry ja 
Pirityiset ry. Yhteistyössä on lisäksi mukana Aisaparin hallinnoima Maaseu-
tuasumisen messutapahtuma Järviseudulla 2014 -hanke. 

Ilmianna retkikohde, 
voita mökkiviikonloppu!

Parhaat käytännöt nostaa esiin
maaseudun kehittämistyön helmiä 
Huomio hanketoimijat! Parhaat käytännöt 
2014 -kilpailulla etsitään jälleen kuluvana 
vuonna maaseudun parhaita hankkeita, toi-
mintamalleja, yhteistyön muotoja ja onnis-
tumisia. Kilpailuun voivat osallistua toimet, 
jotka on rahoitettu Manner-Suomen tai Ah-
venanmaan maaseudun kehittämisohjel-
masta vuosien 2007–2013 aikana. Kilpailuun 
osallistumisen edellytyksenä on, että toimi on 
saanut rahoituspäätöksen. Kilpailusarjat ovat: 
nuoret, yhteistyö, ympäristö ja ilmasto, kult-
tuuri, elinkeinot ja yrittäjyys.

Maaseudun toimijat voivat esittää hyviä 
käytäntöjään jättämällä kilpailuehdotuksen-
sa Maaseutu.� -sivuston tietokantaan, johon pääse etusivulla olevasta kil-
pailubannerista. Yksittäiset hanketoimijat voivat asettaa hankkeensa itse 
ehdolle, mutta myös ELY-keskukset ja Leader-ryhmät voivat jättää tietokan-
taan ehdotuksensa alueensa hyvistä käytännöistä. Ehdotuksen voi jättää 
täyttämällä Maaseutu.� -sivuston tietokannassa sähköinen lomake 
30.4.2014 mennessä. 

Kilpailun voittajat julkistetaan 29.10.2014 Lahden Sibeliustalossa järjes-
tettävässä Maaseutugaalassa.

Alueellamme tiedetään olevan nähtävyyksiä 
ja tutustumisen arvoisia elämyskohteita, jois-
ta suurella yleisöllä ei ole tietoa. Löytöretkiä 
lähelle -hankkeen tavoitteena on koota pie-
net paikalliset ja ei niin tunnetut retkikohteet 
karttakoordinaatteineen, reittiohjeineen ja 
tarinoineen yhteen paikkaan kaikkien saata-
ville. Onko kylälläsi jokin paikka, josta haluaisit 
muidenkin tietävän? Kerro se meille! Kohteet 
voivat sijaita Alavuden, Töysän, Kuortaneen, 
Lehtimäen, Soinin ja Ähtärin alueella ja olla 
esim. laavuja, näkötorneja, uimarantoja, histo-
riallisia kohteita, hyviä pulkkamäkiä jne.

Vinkkaa kotiseutusi parhaista retkikohteis-
ta Kuudestaan ry:lle sähköpostiosoitteeseen 
hanna.ahonpaa@kuudestaan.net. Tulemme 
keräämään vinkkejä kevään ja kesän aikana 
myös eri tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Kaik-
kien toukokuun loppuun mennessä kohdetta 
vinkanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden 
kesken arvotaan viikonloppu Kalliorinteen 
mökeillä!


