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Kuudestaan ry:n vuosikokouksessa hallituksen puheenjohtaja vaihtui   
 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
rahoittaa

Kuudestaan ry:n vuoden 2017 rahoituslinjaus- 
ten johdosta ohjaamme hakijoita hakemaan 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta tukea 
yleishyödyllisiin investointihankkeisiin ja suu- 
rempiin yritystukiin, jotka ratkaistaan valinta- 
jaksoittain. Kuudestaan ry auttaa tarvittaessa 
myös näissä hakemuksissa. Valintajaksoista 
huolimatta hakemuksia voi jättää käsittelyyn 
jatkuvasti Hyrrä-järjestelmän kautta. 

ELY-keskuksen hanketukien valintajaksot: 
• 1.3.2017–12.6.2017 
• 13.6.2017–31.10.2017 

ELY-keskuksen yritystukien valintajaksot: 
• 1.5.2017–31.7.2017 
• 1.8.2017–31.10.2017 

Kuudestaan ry:n vuosikokous pi- 
dettiin huhtikuussa Kuortaneella. 
Kokouksessa hallituksen puheen- 
johtaja vaihtui ja erovuoroisten jä- 
senten tilalle valittiin uusia jäseniä.  
Hallituksesta jättäytyi viimeiset   
kaksi vuotta puheenjohtajana toi- 
minut Reino Määttä. Määttä on ol- 
lut perustamassa kehittämisyhdis- 
tystä vuonna 1999, jonka jälkeen 
hän on ollut aktiivisesti mukana 
yhdistyksen toiminnassa; välillä 
hallituksen jäsenenä, mutta myös paikallisen kehittäjän roolissa hanketoimijana, se- 
kä hallinnoimassa ja hakemassa hankkeita. Kuudestaan ry:n hallituksen uudeksi pu- 
heenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jyri Saranpää. Hallituksessa Saranpää on 
Kuortaneen julkisen tahon edustajana. 

Hallituksen uusi kokoonpano on seuraava (varajäsen suluissa): 
Alavus: Ulla Koivisto (Terttu Liesmäki), Heikki Ylinen (Ari Hakola), Erkki Holkko 
(Maritta Rinta-aho) 
Kuortane: Jyri Saranpää, pj. (Tauno Lampinen), Risto Kiilunen (Asko Yli-Rantala), 
Raimo Saari (Auli Viitasaari) 
Soini: Pirkko Ylätalo (Saija Källi), Seija Ojajärvi (Heikki Lehisalo), Timo Hyvösaho 
(Päivi Laitila) 
Ähtäri: Seppo Karjala (Eija Kuoppa-aho), Ari Hyvölä (Altti Syrjänen), Tapani Tasanen 
(Elina Paananen) 
Kiitämme vielä kerran Reinoa puheenjohtajuudesta ja toivotamme uudet 
jäsenet ja varajäsenet tervetulleiksi Kuudestaan ry:n toimintaan!

Vuosikokouksessa Ulla Koivisto ja Paula Erkkilä kiittivät 
Reinoa kuluneista vuosista.
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HALLITUKSEN ESITTELYSSÄ; 

Erkki Holkko, hallituksen varapuheenjohtaja

Kuka olet, mistä tulet?

Nimeni on Erkki Holkko ja tulen 
Tuurista. Koulutukseltani olen 
Agrologi AMK. Työkseni olen 
 harjoittanut maa-ja metsä- 
taloutta kotitilallani vuodesta 
1981. Olen asunut kotipaikalla- 
ni opiskeluja lukuunottamatta 
koko ikäni. Luottamustoimia on 
vuosien varrella ollut aika pal- 
jon ja on edelleenkin. Urheilu ja 
liikkuminen on ollut tärkeää 
koko ikäni ajan ja pyrin edel- 
leen pitämään kunnostani huol- 
ta mahdollisimman hyvin. 
Kuudestaan ry:ssä olen toista 
vuotta mukana ja hallituksessa on hyvä tekemisen meininki. 
Itse edustan hallituksessa maaseudun asukkaita. 

Mitä haluaisit kertoa lukijoille Kuudestaan ry:n toiminnasta? 

Itse yllätyin tullessani hallitukseen, kuinka paljon Kuudestaan 
ry:ssä liikkuu euroja. Hyvin monet eri tahot ovat päässeet osal- 
liseksi rahoituksesta ja saaneet parannettua olosuhteita, missä 
toimia. Viime aikoina myös hakemuksia on tullut kiitettävästi ja 
se on ollut myönteistä. Kuudestaan on tärkeä toimija alueel- 
lamme ja helposti lähestyttävä, kun tarvitaan rahoitusta eri 
hankkeisiin. 

  

On taas se aika vuodesta, kun vietetään valta- 
kunnallista Avoimet Kylät -päivää. Tervetuloa 
tutustumaan lauantaina 10.6.2017 kylien toi- 
mintaan Kuudestaan -alueella; 

ALAVUS 
Hakojärven kylätalo ja pihapiiri 
Ähtärintie 585, Hakojärvi 
klo 12-14; Harrastepaikkojen avajaiset ja 
puuhapäivä 
Kuorasjärven pohjoispään Kesämökkiseuran 
Tapahtumakenttä 
Kuorasjärventie 700, Sydänmaa 
klo 14-17;Toiminnan ideointia nuotiopiirissä 
Sapsun kylätalo 
Kyrönniementie 14, Sapsalampi 
klo 11-14; Sapsun soppapäivä ja peräkont- 
tikirppis 
Siikinniemen rantalava 
Virtaintie 1774, Sapsalampi 
klo 20 alkaen; tanssit Siikinniemessä Tähtivyön 
tahtiin 
Töysän NS 
Seurapolku 1, Töysä 
klo 19.30; Kruunuhääkulkue, paloaseman piha 
klo 20 alkaen; NS:llä Kruunuhääesitys, jonka 
jälkeen yleisötanssit 

KUORTANE 
Salmiranta 
Salmentie 82, Salmi 
klo 12-15; Kesäkauden avajaiset (arpoja, 
myyjäiset ja puffetti) 
USVA galleria Ruonantie 552, Salmi 
klo 12-15; Tapio Hirvosen Taidenäyttely, esillä 
maalauksia. 

SOINI 
Pihakirppis ja tutustu eläimiin-päivä 
Hautakylässä ja Kukonkylässä. 
klo 10-15; tapahtumia ympäri em. kyliä. Myös 
Hautakylään ja Tillikkarantaan mahdollisuus
tulla myymään ja käymään kirppiksellä. Lisä- 
tietoja Saija Källiltä puh. 044 082 1649. Kartta 
kirppispaikoista löytyy osoitteesta; 
www.facebook.com/soininkukonkyla 

Uusia päätöksiä ELY:stä
Kuudestaan ry:n rahoittamiin yritystuki- ja hankehakemuksiin 
on saatu ELY-keskuksesta lisää päätöksiä; 

Yritystuet; 
-Kuortaneen energiaosuuskunta, investointi 

Yleishyödylliset investointihankkeet; 
-Soinin yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys; Pienpelikenttä-   
  hanke 
-Ähtärin seudun ampujat ry: ilma-aseradan kehittäminen 

Yleishyödylliset kehittämishankkeet; 
-Kuortaneen kunta: Kulttuurin kehitysaskel Kuortaneella 
-Ähtäri Zoo Resort Oy: Hyvinvointia talviliikunnasta 
-Alavuden Kehitys Oy: Rantojen virkistyskäytön lisääminen 
  osana Alavuden kaupunkikeskustan kehittämistä 
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Youth Power -hanke vei nuoret vierailulle eduskuntaan, tulossa kansainvälinen kesä  
Kuudestaan ry:n hallinnoima Youth Power -hanke vei 
alueen nuorisovaltuustot tutustumis- ja verkostoitumis- 
matkalle eduskuntaan toukokuussa. Matkalle lähti noin 
40 nuorisovaltuustolaista, kaikista alueemme kunnista. 
Eduskunnan toiminnasta kertoivat  ja nuorten lukuisiin 
kysymyksiin vastasivat kansanedustajat Mikko Savola 
ja Antti Kaikkonen sekä useat eduskunta-avustajat. 
Nuoria kiinnosti muun muassa, miten poliitikon uralle 
oli päädytty ja olivatko kansanedustajat toimineet aika- 
naan nuorisovaltuustossa. Esittelytilaisuuden lisäksi käy- 
tiin seuraamassa kyselytuntia, jossa oli aiheena muun 
muassa nuorten äänestysaktiivisuuden lisääminen inter- 
netissä tapahtuvan äänestämisen avulla. 

  

   

.

Myös kesän aikana nuorille tarjotaan alueellamme   
kansainvälistymis- 
mahdollisuuksia. 
Kuortaneelle saa- 
puu 12 Allianssi- 
nuorta ympäri Eu- 
rooppaa 16.7- 
29.7 tekemään yleis- 
hyödyllistä työtä; 
nuoret ovat esimer- 
kiksi mukana ke- 
sätapahtumien jär- 
jestämisessä. Paikal- 
liset nuoret esittele- 
vät Allianssinuorille 
Kuortanetta ja yh-
teisissä illanvietois- 
sa päästään tutustumaan eri maiden kulttuureihin.  
       Kesällä 2017 nuorisovaltuustot tulevat pakollisiksi 

kaikissa Suomen kunnissa ja Youth Power -hanke on 
ollut mukana tämän tavoitteen saavuttamisessa 
alueellamme muun muassa kouluttamalla Soiniin 
ensimmäistä kertaa perustettua nuorisovaltuustoa sekä 
Kuortaneen nuorisovaltuustoa yhteistyössä Ähtärin ja 
Alavuden kokeneiden nuva-nuorten kanssa.  

Etelä-Pohjanmaan Leader 20-vuotisjuhlanäyttely Kuortaneella

Leader toiminta täytti Suomessa 20 vuotta viime vuonna. Juhlanäyt- 
tely valottaa Leader toiminnan tuloksia. "20 vuotta sitten Etelä-Poh- 
janmaa ja Suomi olivat murrostilanteessa, johon EU-jäsenyyden myö- 
tä syntynyt Leader istui hyvin ja toi uusia mahdollisuuksia. Tänä päi- 
vänä olemme uudessa murrostilanteessa", toteaa toiminnanjohtaja 
Paula Erkkilä viitaten käynnissä oleviin maakunta- ja soteuudistuk- 
siin. Myös Leader toimijat ovat mukana tässä työssä rakentamassa 
uutta maakuntaa. Näyttelyn aineisto on koottu ryhmien leikekirjois- 
ta vanhoja lehtijuttuja hyödyntämällä."Näin ajankuvasta saatiin kiin- 
nostava. Samalla toiminta näyttäytyy sille luonteenomaisella tavalla, kun esiin pääsee omaa paikkakuntaa kehit- 
tävien ihmisten kommentit ja toimeliaisuus", Erkkilä kertoo. Näyttelyyn voi tutustua myös virtuaalisesti Uhoo.fi - 
sivustolla.  

Alueemme nuorisovaltuustot tutustumassa eduskuntaan
Kuortaneen kv-kerhossa valmistettiin sushia.

Lisäksi Youth Power-hanke järjestää 31.7-4.8  kansain- 
välisen leirin Ähtärissä yhdessä virolaisen Leader- 
kumppanin kanssa.  Leirillä käsitellään muun muassa 
nuorten yrittäjyyttä ja vaikuttamismahdollisuuksia Suo- 
messa ja Virossa. Leiristä ja Allianssinuorten vierailusta 
saa lisätietoja hankekoordinaattori Jenni Viitalalta; 
jenni.viitala@kuudestaan.net.

Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien ohella toinen 
kevään ja kesän keskeinen teema on nuorten kansain- 
välistymismahdollisuuksien kehittäminen ja kotikan- 
sainvälisyys. 
Kevään kuluessa Soinissa ja Kuortaneella on järjestet- 
ty yhteistyössä 4H-yhdistysten kanssa kansainvälisyys- 
kerhoja ja Ähtärissä yhteistyössä nuorisotoimen kans-
sa kansainvälisyysilta, joissa nuoret ovat päässeet tu- 
tustumaan kieliin, kulttuureihin ja eri maiden makui- 
hin. Nuorten toivemaita, joita kerhoissa on käsitelty 
ovat olleet muun muassa Australia, Italia, Iso-Britan- 
nia, Sveitsi, Japani ja Kiina.

Etelä-Pohjanmaan Leader ryhmien (Aisapari, Kuudestaan, Liiveri ja 
Suupohja) 20-vuotista toimintaa esittelevä näyttely on esillä Kuor- 
neella Kauppakeskus Kuurnan aulassa 3.-28.7.2017. 
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Ruoppausta ja raivausta; Alavuden keskustan rannat ovat entistä komeammassa kunnossa

Kesällä 2016 alkanut Alavuden Kehitys Oy:n hallinnoima 
Rantojen virkistyskäytön lisääminen osana Alavuden 
kaupunkikeskustan kehittämistä -hanke on muokannut 
Kirkkojärven ja Vähäjärven ympäristöjä entistä viihtyisäm- 
miksi ja vetovoimaisemmiksi. Hanke on herättänyt run- 
saasti kiinnostusta paikkakunnalla  ja muutokset on tehty 
asukkaiden ja keskustan yrittäjien toiveita kuunnellen; on 
järjestetty keskustelutilaisuuksia ja oltu läsnä siellä, missä 
paikkakuntalaiset liikkuvat.  "Esimerkiksi viime kesän rys- 
köillä käytyjen keskusteluiden pohjalta saatiin paljon hy- 
viä ideoita", toteaa projektipäällikkö Timo Rintala. 

Paljon on ideoita ja ajatuksia hankkeen aikana noussut 
esille ja osan kaupunki on jo päässyt toteuttamaankin. 
Esimerkiksi näkötornin rakentamiseen ja Rantapuiston 
alueen ruoppaamiseen on saatu erillinen rahoitus
ELY:stä nopealla aikataululla. Kaikkia ideoita ei hank- 
keen aikana kuitenkaan ole mahdollista toteuttaa, jo- 
ten jatkohankkeita on suunniteltu järvien kunnon ke- 
hittämiseen edelleen.  

   Laituri rakentuu parhaillaan Rantapuistoon. 

Hanke päättyy elokuussa ja kesän aikana on vielä tar- 
koitus kartoittaa pyöräilyreittejä paikallisten ja mat- 
kailijoiden iloksi. Reitit kartoitetaan yhteistyössä pai- 
kallisten pyöräilijöiden ja kyläyhdistysten kanssa; kylil- 
tä pyritään etsimään tärppejä ja mielenkiintoista näh- 
tävää pyöräilemiseen soveltuvien reittien varsilta. Sa- 
malla tehdään kartta ja ohjeistus pyöräilyreiteistä. Eri- 
tyisesti ostosmatkailijoita ajatellen kartoitetaan 
pyöräilyreitistö Alavus-Tuuri-Asema -akselille. 

.

Rantapuistoa on uudistettu monin tavoin. Ranta ruo- 
pattiin talven aikana. Rantapuistoon saadaan myös 
kaikkien yhteisessä käytössä oleva terassi, jonka ra- 
kentaminen on parhaillaan käynnissä sekä kanootteja, 
kajakkeja, veneitä ja sup-lautoja yleiseen käyttöön. 
Tänä kesänä terassi toimii esimerkiksi piknikin vietto- 
paikkana, mutta terassi mahdollistaa jatkossa myös 
hyvät puitteet kesäkahvilalle.   

Molempien keskustan järvien rannoille raivataan ja ra- 
kennetaan pienvenesatamat siten, että veneet on help- 
po nostaa talveksi maihin. "Kalastustoiminnassa on jo 
nyt havaittavissa piristymisen merkkejä kunnon vene- 
paikkojen ansiosta", Rintala kertoo.  Lisäksi keskustan 
rannoille rakennetaan kolme huvimajaa; tenniskenttien 
lähelle Vähäjärven rannalle, Luomanpuistoon matonpe- 
supaikan tuntumaan ja  Rantapuistoon. Kesän aikana 
rannoille saadaan myös uusia laitureita; Rantapuistoon 
yksi yleislaituri ja Vähäjärvelle kolme onkilaituria.

Rintala kiittelee erityisesti ahkeria kökkäläisiä tehdyistä 
1500 työtunnista.  Rantoja on siistitty isoilta matkoilta ja 
lukuisiin koteihin avautuu nyt näkymä järvelle, joka on 
herättänyt paljon positiivista palautetta. Uusi polkuyh- 
teys kulkee lenkkeilijöiden iloksi Kirkkojärven rantaa pit- 
kin terveyskeskuksen lähettyviltä uudelle hautausmaalle 
saakka. Uuden lenkkipolun varteen rakennetaan näkö- 
tornin tyyppinen kotarakennus, jossa on näkötasanne se- 
kä lasinen yläosa ja katto. Lähelle rakennetaan myös 
tuulensuojaisalle paikalle laavu tulentekopaikkoineen, 
puuliiteri ja huussi. 

Viime talvena pitkälti hankkeen toimesta järjestetty 
talvirieha oli suosittu ja pidetty sekä asukkaiden että 
yrittäjien keskuudessa ja Rintala toivoo, että tapah- 
tuma saisi jatkoa tulevinakin talvina. Idea ja pohja on 
nyt joka tapauksessa luotu ja tapahtumassa voisi olla  
ainesta Alavuden "talvirysköiksi". 

Erityisesti esille nousi toive kesäkahvilasta ja lenkkeilyyn 
soveltuvat rantareitit, jotka aukeaisivat molemmin puo- 
lin järveä keskustasta. Useita mainintoja keräsivät myös 
muun muassa polut, puistonpenkit ja opaskyltit jo ole- 
massa oleviin kohteisiin, joista moni paikkakuntalainen- 
kaan ei välttämättä tiedä.

Nuoret alavutelaiset iloitsevat jo uudistetuista rannoista.


