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Kuudestaan ry:n rahoituslinjaukset vuodelle 2017
Tänä vuonna Kuudestaan ry keskittyy
rahoittamaan pieniä kehittämishankkeita
ja yritystukia. Rahoitettavat kehittämishankkeet voivat olla kustannusarvioltaan
10.000-70.000 euroa ja selvitysluontoiset
hankkeet 5.600-10.000 euroa. Yritystukien
puolella perustamistuki on 5.000-35.000
euroa ja kokeiluraha 2.000-10.000 euroa.
Investointituki yrityksille on 20%.
Yleishyödyllisiä investointihankkeita ei
tänä vuonna rahoiteta lainkaan hallituksen tekemien linjausten mukaisesti.

Mukana maakuntauudistuksessa
Etelä-Pohjanmaalla työskentelee useita
työryhmiä maakuntauudistuksen parissa.
Kuudestaan ry osallistuu työryhmätyöskentelyyn ja välittää paikallistoimijoiden
viestiä maakutauudistustyötä tekeville.
Maakuntauudistus tulee muuttaamaan
laajasti hallintoa, toimintatapoja ja toimijoiden rooleja. Uudistuksen jälkeen alueiden kehittämisestä vastaavat maakunnat, kunnat ja valtio. Uudet, itsehallinnolliset maakunnat muodostavat
jatkossa Suomessa kokonaan uuden hallinnon tason.
Monet organisaatiot lakkaavat olemasta,
kun niiden toimintoja järjestellään uudelleen maakuntiin. Kuudestaan Leaderryhmän rooli paikallisena kehittäjänä säilyy
uudistuksen jälkeen. Nyt Kuudestaan ry:llä
on hyvä mahdollisuus miettiä uusia tehtäviä yrittäjyyteen, elämiseen ja ympäristöön liittyen.

Kehittämissuunnittelija
Päivi Rintala
Puh. 040-591 9728

Kuudestaan ry:n tarkemmat rahoituslinjaukset vuodelle 2017 löytyvät nettisivuiltamme osoitteesta;
www.kuudestaan.net

Hankekoordinaattori
Jenni Viitala
Puh. 040-051 3744

MONIPUOLINEN AUTOPIRTTI PALVELEE

Sähköpostit muotoa:
etunimi.sukunimi@
kuudestaan.net
www.kuudestaan.net

Ähtäriläinen yrittäjä Hanna Niemenmaa on toteuttanut ideansa; ostanut ja remontoinut Automuseonakin toimineen hirsisen rakennuksen AutoPirtiksi. Tiloihin
rakennettiin keittiö, joka mahdollistaa monipuolisen ravintolatoiminnan. Talo toimii hyvin myös erilaisten tilaisuuksien pitopaikkana hyvien kokoustilojen ansiosta. Noin 200 henkeä vetävässä Pirttihallissa järjestetään tanssi- ja karaokeiltoja.
Talossa on pieni lähiruokamyymälä sekä kirpputori. Riittävän isot paikoitustilat vetävät raskaan liikenteen kuljettajia pitämään ruokataukoja AutoPirttiin,
lisäksi kuljettajilla on käytössään
suihkutilat. Pihaa kunnostetaan vielä
tulevan kesän aikana.
Yritys on saanut Kuudestaan ry:ltä yritystukea talon ostoon, remonttiin ja
kalustohankintoihin. AutoPirtin toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin ja tulevaisuus näyttää valoisalta. AutoPirtin sijainti 18-tien välittömässä läheisyydessä
mahdollistaa isojenkin asiakasvirtojen
pysähtymisen AutoPirtille.
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HALLITUKSEN ESITTELYSSÄ;
Raimo Saari, hallituksen jäsen
Kuka olet, mistä tulet?
Nimeni on Raimo Saari ja olen vaikuttanut Kuortaneella lähes
koko ikäni ( 55v ). Toimin yrittäjänä vanhassa perheyrityksessä,
Saaren Hirsisaunat ja Huvilat Oy:ssä. Elokuussa 2017 tulee
täyteen 30 vuotta, yritys on perustettu 1953 isäni Kalervo
Saaren toimesta. Yrityksen nimi kertonee alan millä töitä teen,
hirsirakentamisen parissa. Hirsirakentaminen on ollut suvun
miesten pääasiallinen ammatti jo sukupolvien ajan. Osaaminen
on periytynyt isältä pojalle -periaatteella ja seuraavakin sukupolvi on jo ottanut hirsirakentamisen haltuunsa.
Miten koet Kuudestaan ry:n
hallituksessa toimimisen?
Kuudestaan ry:ssä toiminen
on ollut mielekästä ”puuhaa".
Olen saanut paljon lisää
tietoa eri asioista sekä uusia
tuttuja eri aloilta.

Mitä haluaisit kertoa lukijoille Kuudestaan ry:n toiminnasta?
Kuudestaan ry:n toiminta on arvokasta työtä lähiseudun yrittäjille ja yleishyödyllisille tahoille. On vaan harmi huomata, kuinka
paljon enemmän nimenomaan yrittäjät voisivat käyttää Kuudestaan ry:n palveluita hyödykseen punnitessa eri rahoitusvaihtoehtoja. Yrittäjille haluaisin korostaa, että ei ne rahoitushakemusten tekemiset niin ylivoimaisia ole ja niihinkin asioihin
saa apua toimiston ”tytöiltä”, he osaavat asiansa.

KYLÄKUULUMISIA
AVOIMET KYLÄT 10.6.2017
Valtakunnallista Avoimet kylät -päivää
vietetään jälleen sadoissa kylissä ympäri
Suomea lauantaina 10.6. Useita alueemme
kyliä on jo ilmoittautunut mukaan järjestämään kylillään erilaisia tapahtumia. Mikäli
sinun kyläsi haluaa olla mukana omalla
tapahtumallaan, ilmoita välittömästi
kiinnostuksesi Jaanalle. Mukana olevat
kylät saavat näkyvyyttä, sekä opaskyltit
ohjaamaan väkeä paikalle.

MILLAINEN KYLÄLÄINEN SINÄ OLET?
Kylille -hanke on toteuttanut yhdessä pelialan datanomiopiskelijan kanssa kylätestin,
joka kertoo millainen kyläläinen testaaja
on.
Ylen kyselyn mukaan suomalaisten yleisin
haavekoti on maaseudulla. Tämän tutkimuksen ideoimana lähdimme suunnittelemaan kylätestiä, sillä kaikkihan me asumme
jollakin kylällä.
Testaa oletko Eräjonttu vai kenties
Aktiiviatte?
Kylätesti löytyy osoitteesta;
www.kylille.net

HARRASTE-TEEMAHANKKEEN ETENEMINEN OLLUT HIDASTA
Teemahankkeiden päätöksenteko ei ole Hyrrä-järjestelmän keskeneräisyyden vuoksi ollut mahdollista. Tästä
syystä alahankkeiden hakijat ovat joutuneet odottamaan viime vuoden aikana tehtyjen investointien maksatusta jo kauan. Viivästymisen vuoksi Kuudestaan ry:n hallitus päätti kokouksessaan 16.3.2017 tilittää alahankkeiden hakijoille ennakkona 80% tuesta, toteutuneiden ja hyväksyttävien kustannusten osalta. Loput
tuesta maksetaan, kun Kuudestaan ry on saanut lopullisen maksatuksen ELY-keskuksesta. Hakijoita on
tiedotettu hallituksen päätöksestä.
Mavi ilmoitti hiljattain, että päätöksenteko tulee mahdolliseksi huhtikuun lopulla. Kunhan päätös teemahankkeelle saadaan, maksatusta haetaan välittömästi ja toivotaan, että se ehtii tulemaan ennen Hyrrän
seuraavaa käyttökatkoa elokuussa, ja näin saisimme hankkeen lopullisesti päätökseen.
Alahankkeiden hakijoina on 16 erilaista pientä seuraa ja yhdistystä alueeltamme, muun muassa partiolaisia,
metsästysseuroja ja nuorisoseuroja. Tuen avulla investoitiin monipuolisesti harrastevälineisiin, koneisiin ja
laitteisiin sekä kunnostettiin harrastuskäytössä olevia rakennuksia.
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Uusia päätöksiä ELY:stä
Kuudestaan ry:n rahoittamiin
yritystuki- ja hankehakemuksiin on
saatu ELY-keskuksesta lisää päätöksiä;
Yritystuet;
-Sun Kino Oy, investointi
-Masa-Metalli Oy, investointi
-MPA-Asunmaa, investointi
-Automaalaus J.Kataja-aho, investointi
-Konsepa Oy, investointi

Kätkänjoen kylätalon ulkorakennukseen hankittiin aurinkopaneelit.

Yleishyödylliset investointihankkeet;
-Kätkänjoen Kyläseura ry, Energia- ja korjaushanke
-Kuortaneen Kalastusseura ry, Honkisaaren leiri- ja taukopaikkahanke
-Alavuden Ilmailukerho ry, Moottorin uusinta
-Alavuden Ilmailukerho ry, Oppilaslaskuvarjojen uusinta
-Hakojärven Kyläyhdistys ry, Harrastepaikkojen korjaus- ja
kehittämishanke
-Ähtärin eteläinen osakaskunta, Myllypuron ja Haapajoen
kunnostus
-Tohnin Kyläseura ry, Toimitilan hankinta
-Kukonkylän Kyläyhdistys ry, Tillikkaranta
-Kyläpääskyt ry, Talo Puuhi
-Alavuden Eteläpään Maamiesseura ry, Palvelut paremmiksi
-Alastaipaleen Kyläseura ry, Elävää kylätoimintaa Alastaipaleelle
-Kuorasjärven-Pohjoispään-Kesämökki-Seura ry, Mökkiseuran
tapahtumapaikka
Yleishyödylliset kehittämishankkeet;
-Ähtärin kaupunki, Yhteisöllinen palvelukeskus Ähtäriin
-Helsingin Yliopisto, Kotiseudun historia narratiiveina (Kohina),
Töysäläinen kotiseutu ajallisessa kehyksessä
-SEDU, Tuomarniemen puulajipuiston kehittämisen suunnitteluhanke
-Kuortaneen kunta, KAATIALAN LOUHOS - tuotteistuksen
selvityshanke
-Kuudestaan ry, Youth Power
-Ähtärin Urheiluautoilijat ry, Ähtärin Urheiluautoilijoiden
moottorirata
-Ähtärin Voilammen vesienhoitoyhdistys ry, Voilammin
vesienhoidon esiselvitys
-Soinin kunta, Soinin ExtremePark -hanke

Alavuden Ilmailukerhon oppilasvarjojen hankinta.

Kaatialan louhos Kuortaneella.
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PANDOJEN TULO ÄHTÄRIIN VARMISTUI
-BAMBUA PANDALLE -HANKE KIINNOSTAA VALTAKUNNALLISESTI
Mikäli kaikki menee suunnitelmien mukaan, asustaa
Ähtäri Zoo:ssa jo joulukuussa jättiläispandapariskunta.
Kiinan ja Suomen presidentit allekirjoittivat pandojen
suojelua käsittelevän yhteistyösopimuksen huhtikuun
alussa. Jättiläispanda on maailmanlaajuisesti tunnettu
ympäristönsuojelun ikoni ja eläinpuistojen tavoitelluimpia eläinlajeja.
Ähtäri Zoo:n ilmasto on pandoille ihanteellinen, sillä
niiden luontaisissa olosuhteissa Sichuanin vuorilla
vallitsee samankaltainen ilmasto kuin Suomessa. Pandatarhan rakentaminen osana eläinpuiston uutta Aasian aluetta on jo pitkällä ja Ähtäri Zoo tulee tarjoamaan pandoille laajimmat luonnonmukaiset tilat Kiinan ulkopuolella.

Pandojen tuloon on valmistauduttu myös valtakunnallisesti kiinnostusta herättäneen Bambua Pandalle
-kehittämishankkeen avulla. Hankkeessa selvitetään
pandalle maistuvat ja kylmää kestävät bambulajit sekä
bambulajien viljelytekniikkaa.

Ähtäri Zoo on uudistunut viime vuosina monella tapaa; kuvassa
uuden kotieläinpihan päärakennus.

Hanke toteutetaan ProAgria. Etelä-Pohjanmaan ja
Ähtäri Zoo:n yhteistyönä. Jättiläispandat käyttävät
ravintonaan noin 40 bambulajia ja syövät vain vähän
muita kasveja tai eläinperäistä ravintoa. Ruokintaan
on varattava kahta eläintä kohden noin 100 kiloa
tuoreita bambunlehtiä ja -versoja vuorokaudessa.
Ensisijaisena hankkeen tavoitteena on pelto- ja
metsäviljelyn mahdollisuuksien selvittäminen ja
viljelyn käynnistäminen. Tarkoituksena on käynnistää
bambunversotuotanto viljelymenetelmässä, jossa
bambunversot pakastetaan.
Pakasteverson tuotanto mahdollistaa myös bambun
vientimahdollisuudet täydentämään muiden eläintarhojen pandojen ruokavaliota. Pitkällä aikavälillä
mahdollisuuksia voi olla pandojen tuontirehun lisääntyvään korvaamiseen kotimaisella rehulla sekä
pandojen erityisruokavalioon soveltuvien pakastettujen bambunversojen vientiin. Hankkeen yhtenä
tavoitteena on verkostoituminen sekä yhteistyökumppanien löytäminen bambun viljelyyn sekä
pandan ruokahuollon varmistaminen poikkeusolosuhteissa. Hanke parantaa mahdollisuuksia bambuun
liittyvän muun yritystoiminnan käynnistymiselle ja
lisää alueen tunnettuutta.
Bambua pandalle -hankkeen vetäjä Jari Luokkakallio ja Ähtäri
Zoo:n bambuviljelmät.

