
Tiedote 1/2015

Kuudestaan ry

Osoite:
Taitotie 1, 63300 Alavus
(Fasadi 3. krs.)

Toiminnanjohtaja
Paula Erkkilä
Puh. 040-507 6104

Toimisto avoinna 
TIISTAISIN KLO 10-14, 
muina aikoina soita ja sovi 
tapaaminen

Kehittämissuunnittelija 
Jaana Sippola
Puh. 040- 571 0184

Kehittämissuunnittelija
Päivi Rintala
Puh. 040-591 9728

Sähköpostit muotoa:
etunimi.sukunimi@
kuudestaan.net

www.kuudestaan.net

Tykkäämällä sivustamme 
pysyt mukana kotiseutusi 

kehittämistyössä.

LÖYDÄT MEIDÄT MYÖS

FACEBOOKISTA

Liity joukkoon!
www.facebook.com/

Kuudestaan

   Maa- ja metsätalousministeriö on  hyväksynyt 
Leader-ryhmien rahoituksen ja Leader-ryhmät 
alkaneelle ohjelmakaudelle. Kuudestaan ry saa 
maaseudun kehittämiseen rahoitusta nyt alka-
neelle ohjelmakaudelle ison potin. Julkista rahaa 
(EU+valtio+kunta) saimme yhteensä 5,1 milj. eu-
roa.  Kun mukaan otetaan yksityinen rahoitus,   on 
kokonaisrahoitus alueelle yhteensä lähes 8 milj. eu-
roa. Tuolla summalla pystymme rahoittamaan mo-
nia toimenpiteitä, jotka edesauttavat seutumme 
pysymistä elävänä. Rahoitusta voivat hakea yri-
tykset sekä yhteisöt. 

Rahoituksen haun aukeamisesta tiedotamme 
huhtikuussa  nettisivuilla, facebookissa, lehdissä ja 
tiedotteissamme.

Kuudestaan ry:lle 
yli 5 miljoonaa euroa

Kuudestaan ry etsii työharjoittelijaa

    Kolmen Leader-ryhmän yhteinen HINKU-
kylien aktivointihanke päättyi vuoden 
vaihteessa. Paljon saimme hankkeella ai-
kaan, mutta paljon on vielä tehtävää. Ehkä 
näkyvimpinä hankkeen aikaansaannok-
sina voi mainita lähiruuan edistämisen ja 
lähiruokarinkien perustamisen sekä ikä-
ihmisten palveluiden edistämisen kylillä. 
Hankkeen toimesta useissa kylissä järjestet-
tiin ikäihmisille erilaisia toimintapäiviä, jois-
sa oli monenlaista tietoa tarjolla, jumppaa 
sekä terveydenhoitajan palveluita. Nettisi-
vuja toteutettiin kylille ja markkinoitiin ky-
lien tapahtumia ja kylien tärkeää toimintaa 
tuotiin esille kyläkilpailujen avulla.
 Ohessa HINKU:n kylävinkkiopas, josta 

toivomme kylien saavan ideoita oman ky-
län toiminnan kehittämiseen.

HINKU-kylähanke päättyi 

Olemme mukana huhtikuussa Yrittäjät Areenalla 
-messuilla ja tarvitsemme mm. messujärjestelyi-
hin työharjoittelijan.

Etsimme harjoittelijaa ainakin kahdeksi kuukaudeksi (huhti-
toukokuu) mutta mahdollisesti pidemmäksikin aikaa. Tehtävänä
on messujen suunnittelussa avustaminen, messuille osallistu-
minen, uusien nettivujen päivitystä, jäsenrekisteriin liittyviä
tehtäviä, blogin kirjoittamista yms. Tehtävä soveltuu esim.
kaupallisen alan opiskelijalle.

Lisätietoja; Päivi Rintala puh. 040 591 9728 tai sposti etunimi.sukunimi@kuudestaan.net

TULE TAPAAMAAN MEITÄ MESSUILLA 25.-26.4.

Olemme mukana YRITTÄJÄT AREENALLA messuilla, jotka pidetään
Alavus Areenalla 25.-26.4.2015. Messut järjestetään nyt kolmatta 
kertaa ja olemme tälläkin kertaa paikalla esittelemässä toimin-
taamme. Messut kokoavat ison joukon näytteilleasettajia Alavuden
jäähallille.

Messujen aikaan voimme antaa jo yksityiskohtaista neuvoa 
hankeasioissa. Tervetuloa juttelemaan kanssamme seutukunnan
kehittämisasioista, yritystuki- ja hankerahoituksen mahdollisuuksista.

Ilmoitattehan muuttuneet tiedot meille

Näin keväällä monissa yhdistyksissä on vuosikokouksia ja vastuu-
henkilöiden vaihdoksia tulee paljon. Jotta postimme tulevat perille oikealle henkilölle,
muistattehan ilmoittaa uudet yhteystietonne myös meille. Kiitos etukäteen!

Yhteystiedot



Monipuolisempaa ja vahvempaa 
yrittäjyyttä maaseudun yrityistuilla

Ihmisten kokoisille ideoille!

Maaseudun yrittäjä tai sellaiseksi aikova, tutustu maaseudun yritystukien mah-
dollisuuksiin. Yritysten perustamista ja investointeja tuetaan, jotta maaseudulle 
syntyisi uutta yritystoimintaa ja työpaikkoja. Tukihakemus pitää aina olla vireillä, 
ennen kuin hanketta aloitetaan toteuttamaan.

Perustamistuki

Jos olet perustamassa yritystä tai sinulla on jo valmiiksi hiottu liiketoiminta-              
suunnitelma, voit hakea yrityksen perustamistukea.  Perustamistuella voit hankkia       
esimerkiksi asiantuntija- tai neuvontapalveluita, joita tarvitset liiketoimintasi käyn-
nistämiseen ja kehittämiseen. Voit käyttää perustamistukea myös muihin tarpeel-
lisiin kustannuksiin yrityksen perustamisvaiheessa.
• 5 000 - 35 000 eur uuden yrityksen perustamiseen
• 5 000 - 35 000 eur toimivan yrityksen uuteen liiketoimintaan
• 2 000 - 10 000 eur kokeiluun 

Investointituki

• uusien koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan
• rakennusten hankintaan ja rakentamiseen
• aineettomiin investointeihin, kuten ohjelmistojen, patenttien ja valmis-           

tusoikeuksien hankintaan
Tuen määrät;
• tuki 20 % kustannuksista (yli 10 000 euron investointi)
• investointien toteutettavuustutkimukset: tuki 50 % (yli 3 000 euron kust.)

Kun sinulla on hankeidea, otathan heti yhteyttä Paula Erkkilään.

6.6. 2015 vietetään Avoimet Kylät -päivää

Kylien yhteistä päivää vietetään Etelä-Pohjanmaalla  nyt toista kertaa. Kutsumme 
kaikkia kyliä mukaan järjestämään omalle kylälle toimintaa Avoimet Kylät - 
päivänä lauantaina 6.6.2015. Tapahtumilla tuodaan esille kylien aktiivista toi-
mintaa ja lisätään kylien näkyvyyttä. Tapahtumapäivä kattaa koko Suomen.

Tapahtuma kylällä voi olla pieni tai suuri, vaikkapa kesäkauden avaus, markkinat, 
avoimet ovet, liikuntatempaus, kylien tonttiesittely, yms.

Ilmoita kyläsi tapahtuma Jaanalle mahdollisimman pian.

Tiedote 1/2015

Kehittämishankkeilla edistetään yrittäjyyttä 
sekä parannetaan maaseudun palveluja ja asu-
misviihtyvyyttä. Maaseudulla, jossa on työpaik-
koja, palveluja ja yhteistä tekemistä, viihtyvät 
kaikenikäiset asukkaat. Aktiivinen maaseutu 
houkuttelee myös uusia asukkaita ja vapaa-ajan 
viettäjiä. Kehittämis- ja investointihankkeiden  
tuloksista hyötyvät alueen asukkaat ja yrittäjät.

Kuka voi hakea tukea?

Tukea voivat hakea julkis- tai yksityisoikeudel-
linen yhteisö, kuten rekisteröitynyt kyläyhdistys 
tai osuuskunta.  Kun sinulla on hankeidea, ota 
yhteyttä ja kysy tarkemmin tuen ehdoista.

Hyrrä alkaa pian pyöriä, mutta mikä ihme se              
hyrrä oikein on? Hyrrä on sähköinen tietojärjes-
telmä, jonka kautta maaseudun kehittämistukien 
haku tapahtuu nyt alkaneella ohjelmakaudella. 
Maaseudun hanke- ja yritystuet haetaan jatkossa 
hyrrän kautta, niin myös maatiloille tarkoitetut in-
vestointi- ja aloitustuet. 

Voit tutustua hyrrään netissä;  www.mavi." /hyrra 

Kehittämishankkeet

Mikä ihmeen hyrrä?

Löytöretkiä lähelle
KUUDESTAAN RY:N 

vuosikokousTulossa!
Kuudestaan ry:n vuosikokous on huhtikuussa. Tänä vuonna kokous pide-
tään Kuortaneella. Ilmoitamme tarkan ajankohdan ja paikan lähempänä 
kokousajankohtaa. Seuraa ilmoitteluamme.

Seuraa blogia!
Kaikki lähiseudun retkikohteet 

karttakoordinaatteineen ja

reittivinkkeineen samassa paikassa:

www.loytoretketblog.com


