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Kuudestaan ry
Osoite:
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Toimisto avoinna
TIISTAISIN KLO 10-14,
muina aikoina soita ja sovi
tapaaminen
Toiminnanjohtaja
Paula Erkkilä
Puh. 040-507 6104

Kuudestaan ry:n vuosikokous pidettiin 25.4.2016
Alavudella uudessa Alavus 66 hotelli-ravintolassa.
Alla 2016 hallituksen jäsenet ja (varajäsenet) kunnittain ;
Alavus: Ulla Koivisto (Terttu Liesmäki)
Erkki Holkko (Maritta Rinta-aho)
Heikki Ylinen (Ari Hakola)
Kuortane: Jyri Saranpää (Tauno Lampinen)
Raimo Saari (Virva-Leena Harviainen)
Risto Kiilunen (Asko Yli-Rantala)
Soini: Reino Määttä, pj (Alpo Rannila)
Seija Ojajärvi (Saija Källi)
Pirkko Ylätalo (Markku Puronhaara)
Ähtäri: Eija Kuoppa-aho (Seppo Karjala)
Ari Hyvölä (Altti Syrjänen)
Marika Puntala (Elina Paananen)

KYLISSÄ TAPAHTUU 11.6.
Valtakunnallista Avoimet kylät -tapahtumapäivää vietetään lauantaina 11.6.2016.
Alavus/Sapsun kylätalo Kyrönniementie 14
klo 11-15 Sapsun kyläpäivä
Alavus/Kuorasjärventie 670
klo 15-17 Kesämökkiseuran toimintapäivä
Alavus/Töysän NS Seurapolku 1
klo 19.00 alkaen Laulun, soiton ja tanssin ilta
Alavus/Hakojärven kylätalo Ähtärintie 585
klo 12-14 Liikuntatempaus
Kuortane/Salmiranta Salmentie 82
klo 11-14 Kesätori (buffetti, kirppari, yms)
Kuortane/Galleria Usva Ruonantie 552
klo 11-14 Kesänäyttely Sataa tai paistaa
Soini/Hautakyläsali Kylätie 127
klo 10-15 PIHAKIRPPIS -tapahtuma
Soini/Tillikkaranta Ähtärintie 980
klo 10-15 PIHAKIRPPIS -tapahtuma

Leader toimintaa jo 20 vuotta Suomessa
Kehittämissuunnittelija
Jaana Sippola
Puh. 040- 571 0184
Kehittämissuunnittelija
Päivi Rintala
Puh. 040-591 9728

Kuudestaan on Alavudella, Kuortaneella, Ähtärissä ja Soinissa asuvien oma Leader-ryhmä, joka
myöntää rahoitusta alueen asukkaiden paikallisille kehittämisideoille yhteensä 8 miljoonalla
eurolla ohjelmakaudella 2014 – 2020.
Liity nyt jäseneksi, voit voittaa HELMI -polkupyörän!
Yhdistyksellemme on tärkeää, että asukkaat ja toimijat ovat kiinnostuneita alueen kehittämisestä. Liittymällä Kuudestaan ry:n jäseneksi, tuet yhdistyksen toimintaa ja osoitat Leader-ryhmän
rahoituspotista päättävälle Maa- ja metsätalousministeriölle, että alueella on halu kehittyä.
Innosta siis myös ystäviä ja tuttavia liittymään Kuudestaan ry:n jäseniksi osoitteessa;
www.kuudestaan.net -> tietoa meistä -> liity jäseneksi

Uusia hanke- ja yritystukipäätöksiä saatu ELY:stä
Sähköpostit muotoa:
etunimi.sukunimi@
kuudestaan.net

www.kuudestaan.net

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. Tämän tiedotteen tekohetkeen mennessä on
saatu ELY -keskuksesta virallisia päätöksiä kaikkiaan 21 kpl. Saaduista päätöksistä 6 kpl on
yritystukipäätöksiä, 13 kpl yleishyödyllisiin investointihankkeisiin ja 2 kpl kehittämishankkeisiin.
Uudet päätöksen saaneet hakijat;

LÖYDÄT MEIDÄT MYÖS

FACEBOOKISTA
www.facebook.com/
Kuudestaan

Liity joukkoon!
Tykkäämällä sivustamme
pysyt mukana kotiseutusi
kehittämistyössä.

Päätöksen saanut yritystuki; Aisikon: investointi
Päätöksen saaneet yleishyödylliset investointihankkeet;
- Tuurin Salonkylän kyläyhdistys ry: Kaislaleikkurin hankinta
- Myllymäen kylä- ja nuorisoseura ry: Rakennushanke
- Myllymäen kylä- ja nuorisoseura ry: Myllymäen kylätalon kunnostamishanke
- Sydänmaan Metsästysseura ry: Metsästysseuran metsästysmajan peruskorjaus ja laajennus
- Ähtärin Urheilijat ry: Mustikkavuoren frisbeegolfpuisto
- Ähtärin Kiekko-Haukat ry: Ähtärin jäähallin katsomon vahvistaminen ja kuivaushuoneiden rak.
Päätöksen saaneet kehittämishankkeet;
- Ähtärin kaupunki: Ähtärin matkailualueen ranta-alueen käytön suunnitteluhanke
- Soinin 4H-yhdistys ry: Selvitys 16-29 vuotiaiden toiminnan kehittämiseksi -hanke

Tiedote 2/2016
HALLITUKSEN ESITTELYSSÄ;

HARRASTE -teemahanke

Ari Hyvölä, hallituksen jäsen
Kuka olet, mistä tulet?
Olen Ari Hyvölä, maaseutumatkailuyrittäjä Hyvölän Talosta
Ähtäristä. Kotoisin Virroilta, muuttanut Ähtäriin 1989. Maatilallamme matkailupalveluiden lisäksi peltoviljelyä, metsätaloutta eri muodoissa (bioenergian tuotanto ja myynti,
polttopuun myynti, nuorten metsien omatoiminen hoito).
Maatilayrittämisen myötä erilaiset maaseudun elinkeinojen
tukimuodot ovat tulleet vuosien mittaan hyvin tutuiksi.
Miten koet Kuudestaan ry:n hallituksessa toimimisen?
Olen Kuudestaan r.y. hallituksessa nyt toista kierrosta, Humalamäen Hannun
puheenjohtajakaudella olin ensimmäiset neljä vuotta mukana toiminnassa.
Koen luottamustehtävän mielenkiintoiseksi ja olen iloinen, jos voin omalta
osaltani olla mukana maaseudun elinolojen kehittämisessä ja yritystoiminnan
virkistämisessä alueellamme. Meidän pitää tehdä parhaamme, jotta tämä ennätyssuuri rahapotti, joka meille on myönnetty, tullaan käyttämään järkeviin
hankkeisiin ja yritystoiminnan vahvistamiseen.
Mitä haluaisit kertoa lukijoille Kuudestaan ry:n toiminnasta?
Kuudestaan Leader -ryhmä on toimihenkilöpuolelta ladattu kokeneilla
työntekijöillä, jotka ovat teitä varten, hyvät ihmiset. Älkää pelätkö paperien
täyttämistä tai tämän uudenuutukaisen Hyrrän käyttöongelmia. Toimiston
väki auttaa tarvittaessa ja neuvoo hankkeen alkuun saattamisessa ja heiltä
saa myös tietoa siitä, millaisiin hankkeisiin ylipäätään tukea voidaan myöntää.
Sekä toimihenkilöiden että luottamushenkilöiden toiminta on luottamuksellista, joten voitte huoletta ottaa yhteyttä ja suunnitella hankkeita yhdessä. Annetaan tälläkin kaudella näkyä, että alueellamme asuu idearikasta ja aktiivista
porukkaa !

Olemme Ähtärin messuilla
Ähtärissä järjestetään ERÄ- ja vapaa-aika -messut
28.-29.5.2016 Ähtäri ZOON piha-alueella, osoitteessa Karhunkierros 150. Messujen aiheina; erä, vapaaaika, luonto, sadonkorjuu ja kädentaidot. Paikalla
on yli 50 näytteilleasettajaa ja messut ovat avoinna
klo 10-16 molempina päivinä. Messuohjelma löytyy;
www.ahtarizoo.fi.

HARRASTE -teemahankkeeseen tuli 16 kpl hankehakemuksia. Yhdistykset hakivat rahoitusta pienimuotoisiin kunnostustoimenpiteisiin ja erilaisiin
harrastevälineiden ja -laitteiden hankintaan. Kaikki hakemukset täyttivät valintakriteerit ja hankkeisiin varattu rahamäärä riitti nyt tulleisiin hankehakemuksiin. Hankkeiden kustannusarviot ovat
yhteensä n. 77.600,00 euroa.
HARRASTE -hankkeen hakijat;
Soinin Naisvoimistelijat ry
Kuorasjärven-Pohjoispään-Kesämökki-Seura ry
Ähtärin kameraseura ry
Töysän 4H-yhdistys ry
Länsipuolen metsästysseura ry
Soinin Sisu ry
Soinin Nuorisoseura ry
Kukonkylän kyläyhdistys ry
Kätkänjoen Kyläseura ry
Alavuden Peli-Veikot ry
Vehun maa- ja kotitalousseura ry
Ähtärin Ilmailijat ry
Töysän Nuorisoseura ry
Alavuden Eräveikot ry
Partiolippukunta Soinin Suopöllöt ry
Ähtärin Voimistelijat ry

Ihmisten kokoisille ideoille!

Olemme mukana messuilla molempina päivinä.
Tervetuloa juttelemaan kanssamme !

Löytöretkiä lähelle
Seuraa blogia!
Kaikki lähiseudun retkikohteet
karttakoordinaatteineen ja
reittivinkkeineen samassa paikassa:

www.loytoretketblog.com

SEURAAVA KOKOUS

hallitus

Kuudestaan ry:n hallitus kokoontuu kaksi kertaa ennen kesälomia. Kokoukset
pidetään la 14.5. ja to 9.6. Kaikkien hallituksen kokouksiin käsittelyyn tulevien
rahoitushakemusten tulee olla toimistolla tai hyrrässä kaksi viikkoa ennen kokousta. Syksyn kokoukset sovitaan kesäkuun hallituksen kokouksessa. Hallituksen kokouksien ajankohdat löytyy www.kuudestaan.net -sivulta.

