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Kuudestaan ry:n hallitus on käsitellyt 53 rahoitushakemusta

Valtakunnallista Avoimet kylät -tapahtuma-
päivää vietetään jälleen kesäkuussa. Kuu-
destaan alueella kyliä kutsutaan mukaan 
järjestämään Avoimet kylät -tapahtumia jo 
kolmatta kertaa. Tapahtuma voi olla mikä 
vain oman kylänne näköinen tapahtuma. Se 
voi olla pieni tai suuri, esim. liikuntatempaus, 
kesätori, kesäkauden avaus, tonttiesittely, 
tms.

Viime kesänä sää ei suosinut, mutta toivot-
tavasti tänä vuonna keli on parempi. Päivän 
tarkoituksena on tuoda esille eläviä, vireitä 
kyliä sekä arvokasta kylien toimintaa. Mu-
kaan lähtevät kylät saavat markkinointiapua 
tapahtumilleen. Jos kylänne on mukana 
järjestämässä 11.6. tapahtumia, ilmoitatte-
han siitä Jaanalle 29.4. mennessä.

AVOIMET KYLÄT 11.6.2016

Kuudestaan ry:n hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa käsittelemään hanke- ja yritystuki-
hakemuksia. Kuluvan ohjelmakauden hankkeita hallitus on käsitellyt 53 kpl. Mikäli Kuudestaan 
ry:n hallitus esittää hanketta rahoitettavaksi, menee hanke ELY-keskukseen laillisuustarkastuk-
seen ja ELY-keskus tekee hankkeelle lopullisen rahoituspäätöksen. Koska ELY-keskus on voinut 
tehdä päätöksiä vasta vähän aikaa, on moni hanke aloittanut toteutuksen omalla riskillä Kuu-
destaan ry:n hallituksen päätöksen jälkeen. Tällaisia hankkeita on alueellamme useita. Ähtärin 
keskustan kehittämishanke on jo pitkällä, samoin ProAgrian hanke Bambua pandalle ei voinut 
jäädä odottamaan päätöstä, vaan on tehnyt jo useita toimenpiteitä. Alavudella niin ikään toi-
mii Alavuden Kehitys Oy:n hanke Digitaalinen maaseutu, samoin kuin Seamk:n Kansainvälisestä 
metsäbiotaloudesta elinvoimaa -esiselvityshanke.

Ensimmäiset hanke- ja yritystukipäätökset saatu ELY:stä

Kuluvalle ohjelmakaudelle hanke- ja yritystukihakemuksia on voinut jäättää Leader -ryhmiin 
ja ELY-keskuksiin viime keväästä lähtien. Sähköisen HYRRÄ -järjestelmän ongelmien vuoksi 
päätöksiä ei ole saatu järjestelmästä suoraan. ELY-keskus on aloittanut paperipäätösten teon 
ja Kuudestaan ry:n alueelle on helmikuun loppuun mennessä saatu virallisia päätöksiä 12 

kpl. Saaduista päätöksistä 5 kpl on yritystukipäätöksiä ja 7 kpl yleishyödyllisiin investointihank-
keisiin. 
      Päätöksen saaneet yritystuet;

     - Kotileipomo Paula Kahra: investointi
     - Akonkosken Saha Oy: investointi
     - HTR-Steel Oy: investointi
     - PSL T. Metsoila Oy: investointi
     - Kuljetus-Savolainen Oy: investointi

Päätöksen saaneet yleishyödylliset investointihankkeet;

- Töysän Metsästysseura ry: Lahtivaja investointi
- Vehu MKS: varastotila ja pysäköintialue
- Töysän NS: Nuorisoseurantalon kattoremontti
- Alavuden Asemanseudun kyläyhdistys ry: Kylätalo Konttuuri kuntoon
- Tuurin Salonkylän kyläyhdistys: Kaislaleikkurin hankinta
- Ruonan Rinki ry: Kylätalon energiansäästöhanke
- Pollarin Metsästysseura ry: Porakaivohanke

  
Soinin Yhtenäiskoululla järjestetään koko per-
heen Asumista ja hyvinvointia -messut lauantaina 
23.4.2016 klo 10 - 16.  Messuilla voi tutustua eri yri-
tysten ja yhdistysten tarjontaan. Osastoilla on esillä 
monenlaista rakentamiseen ja sisustukseen sekä 
vapaa-aikaan ja hyvinvointiin liittyvää. 

Kuudestaan ry on jälleen mukana messuilla omalla 
osastollaan. Tervetuloa juttelemaan kanssamme!



HALLITUKSEN ESITTELYSSÄ;
Jyri Saranpää, hallituksen varapuheenjohtaja 

Ihmisten kokoisille ideoille!

Kuka olet, mistä tulet?

Jyri Saranpää on nimeni ja toimin varapuheenjohtajana
Kuudestaan ry:ssä. Siviilityöni on Kuortaneen kunnan
elinkeinojohtajana, joten olen siis julkisen tahon 
statuksella hallituksessa. Asun perheeni kanssa syntymä- 
kotiani Ilmajoella, vaimon lisäksi lapsia on kohta kolme. 
Entisen maatilan arki on vaihtunut lähinnä kiinteistönhoi-
toon, remontointiin ja lasten kasvatukseen.

Miten koet Kuudestaan ry:n hallituksessa toimimisen?

Tehtävä on hyvin mieluisa, onhan kaikissa käsiteltävissä hakemuksissa käytän-
nössä kyse aloitteellisuudesta, kehittämisen tarpeen tunnistamisesta ja halus-
ta edistää omaa ja lähipiirin/yhteisön tulevaisuutta. Hallituksen monipuolinen 
kokoonpano näkyy erityisesti keskusteluissamme, jolloin monesti saamme 
asioita käsitellessämme lisää tietoa ja ymmärrystä sisällön taustoihin.

Mitä haluaisit kertoa lukijoille Kuudestaan ry:n toiminnasta?

Kuudestaan ry on aidosti alueellinen kehittäjätaho, joka on luonut strategian-
sa itse alueen näkymien ja painopisteiden pohjalta. Kuitenkin ne ovat vasta 
hyväksyttyjä edellytyksiä eri toimijatahoille viedä omia kehittämistarpeitaan 
eteenpäin. Leader-toimintaryhmän rahoitus on siis “vain” työkalu, kehittämi-
sen tarve ja halu tulee lähteä toimijalta itseltään. Vain siten syntyy hyödyllisiä, 
aluetta ja toimijoita eteenpäin vieviä tuloksia.
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HARRASTE -teemahankkeen hakuaika on käyn-
nissä. Alueen yhdistykset voivat hakea rahoitusta 
yleishyödylliseen käyttöön tulevien harrasteväli-
neiden hankintaan ja harrastustoimintaa edis-
tävien tai mahdollistavien pienten korjaus- tai   
rakennusinvestointien toteuttamiseen.

Investointihankkeelle hyväksyttäviä kustannuksia 
ovat suunnittelu, materiaalit, rakennus- ja asen-
nustyö, talkootyö sekä koneet, laitteet ja kalusteet.

Hankkeiden kustannusarvioiden tulee olla 1000 - 
7000 euroa. Hankkeiden julkinen tuki on max 75%. 
Hankkeiden yksityinen rahaosuus 25% voi olla 
kokonaisuudessaan talkootyötä, mikäli se muu-
toin on hankkeella mahdollista. 

Tukihakemuksen liitteineen tulee olla Kuudestaan 
toimistolla 31.3.2016 mennessä. Tarkemmat 
ohjeet löytyvät www.kuudestaan.net -sivulta. 

Ota yhteyttä, jos tarvitset apua hankkeen hakemi-
seen liittyvissä asioissa.

REKO on lyhenne sanoista “rejäl konsumtion” eli rei-
lua kuluttamista. REKO -ryhmät toimivat suljettuina 
facebook -ryhminä, jossa kuluttajat tilaavat suoraan 
tuottajilta haluamansa tuotteet. Tilatut tuotteet nou-
detaan ennalta sovitusta paikasta  sovittuun aikaan. 
Maksu hoidetaan suoraan tuottajille. Kätevää, ei vä-
likäsiä. Jakelupäivät toistuvat yleensä säännöllisesti.
Jos kiinnostuit, liity facebook -ryhmiin; 
 REKO Alavus-Kuortane 

 REKO Alajärvi-Soini-Ähtäri
Lisätietoja REKO -ryhmien toiminnasta Jaanalta.

HARRASTE -teemahanke

REKO-lähiruokaringit 

Löytöretkiä lähelle
Seuraa blogia!

Kaikki lähiseudun retkikohteet 
karttakoordinaatteineen ja

reittivinkkeineen samassa paikassa:

www.loytoretketblog.com

VUOSIKOKOUS

Kuudestaan ry:n sääntömääräinen vuosikokous
pidetään tänä vuonna Soinissa huhtikuussa. Vuosikokous, kuten hallituksen 
kokouksetkin, kiertävät vuorotellen jokaisen kuntamme alueella.  Vuosiko-
kouksen tarkka ajankohta päätetään maaliskuun hallituksen kokouksessa. 

   Tulossa


