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Kuudestaan toiminta-alueella Leader -raha on
tehnyt hyvin kauppansa. Niin hyvin, että hallitus
päätti olla käsittelemättä enää tänä vuonna
uusia yleishyödyllisiä investointihankehakemuksia. Ainoastaan jo valmisteilla olevia hakemuksia käsitellään vielä syyskuun kokouksessa.
Yleishyödyllisiä investointihankehakemuksia on
tullut suhteessa kaikkein eniten tämän ohjelmakauden aikana. Niiden osuus on noin puolet
kaikista hallituksen käsittelemistä hakemuksista.
2016 loppuvuoden hallituksen kokoukset ovat:
17.8.
Soinissa
22.9.
Alavudella
13.10. Ähtärissä
24.11. Kuortaneella

Opintomatka Satakuntaan
Kylille -hanke järjestää 11.9. opintomatkan
Satakuntaan. Tutustumme Leineperin ruukkimiljööseen ja syysmarkkinoihin Ulvilassa.
Menomatkalla käymme Isojoen Lauhavuorella, jossa kuulemme Geopark -projektista.
Paluumatkalla tutustumme Jämijärvellä
Tykköön kylätaloon sekä heidän aktiiviseen
kylätoimintaansa.
Kylähanke maksaa kahvitarjoilut ja bussimatkan. Bussi lähtee Seinäjoelta klo 8.00 ja
paluu samaan paikkaan n. klo 20.00. Ilmoittautumiset Jaanalle 31.8. mennessä: jaana.
sippola@kuudestaan.net. Lähde mukaan!

Nuoret mukaan kehittämistoimintaan
Kehittämissuunnittelija
Jaana Sippola
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Kehittämissuunnittelija
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Sähköpostit muotoa:
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www.kuudestaan.net
LÖYDÄT MEIDÄT MYÖS

FACEBOOKISTA
www.facebook.com/
Kuudestaan

Liity joukkoon!
Tykkäämällä sivustamme
pysyt mukana kotiseutusi
kehittämistyössä.

Olen Jenni Viitala ja aloitin harjoittelijana Kuudestaan ry:ssä heinäkuussa. Opiskelen Jyväskylän
yliopistossa yhteiskunta- ja kauppatieteitä ja opinnot ovat loppusuoralla. Olen kotoisin Alavudelta ja oman kotiseudun kehittämistoiminnassa mukana oleminen on mieluisa tehtävä.
Löytöretkiä lähelle -blogin ja hankeoppaan työstämisen lisäksi olen suunnitellut uutta nuorten
aktivointihanketta, jonka olisi tarkoitus käynnistyä lokakuussa. Hankkeessa on tavoitteena innostaa nuoria oman alueensa kehittämiseen ja aktivoida heitä mukaan itseään koskevien asioiden suunnitteluun. Nuorille pyritään heidän tarpeidensa ja toiveidensa pohjalta tarjoamaan
tilaisuuksia, elämyksiä ja parempia vapaa-ajan mahdollisuuksia, jotka edesauttaisivat heidän
vahvempaa juurtumista kotiseutuunsa ja vahvistaisi kotiseudun arvostamista. Myös nuorten
kielitaitoa ja kansainvälistymistä pyritään vahvistamaan järjestämällä nuorille niitä tukevia tapahtumia ja lisäämällä kansainvälistä yhteistyötä. Jos tähän hankkeeseen liittyen tulee mieleen
ideoita, niin minuun voi ottaa yhteyttä sähköpostilla jenni.viitala@kuudestaan.net.

Uusia hanke- ja yritystukipäätöksiä saatu ELY:stä
Kuluvalle ohjelmakaudelle hanke- ja yritystukihakemuksia on voinut jättää Leader -ryhmiin ja
ELY-keskuksiin nyt vuoden verran. Kuudestaan ry:n hallitus on tehnyt myönteisen päätöksen
kaikkiaan 64 hakemukseen. Tämän tiedotteen tekohetkeen mennessä on saatu ELY -keskuksesta virallisia päätöksiä kaikkiaan 28 kpl. Saaduista päätöksistä 7 kpl on yritystukipäätöksiä,
14 kpl yleishyödyllisiin investointihankkeisiin ja 7 kpl kehittämishankkeisiin.
Uudet päätöksen saaneet hakijat;
Päätöksen saanut yritystuki; Tuurin Peltikeskus Oy: investointi
Päätöksen saanut yleishyödyllinen investointihanke;
- Alavuden Saarijärven järvitoimikunta: Alavuden Saarijärven kunnostushanke, jatkohanke
Päätöksen saaneet kehittämishankkeet;
- ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry: Bambua pandalle
- Alavuden Kehitys Oy: Digitaalinen maaseutu
- Ähtärin kaupunki: Ähtärin keskustan kehittämishanke
- Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy: Kansainvälisestä metsäbiotaloudesta elinvoimaa -esiselvitys
- Helsingin Yliopisto: Näkyvyyttä pohjalaistaloperinteen ideoille (Näppi)
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HALLITUKSEN ESITTELYSSÄ;

ROAD TRIP 30.8. klo 17-20

Ulla Koivisto, hallituksen jäsen
Kuka olet, mistä tulet?
Olen Ulla Koivisto. Olen kotoisin Keski-Suomesta Koskenpäältä ja olen opiskellut viime vuosituhannella Jyväskylän
yliopistossa. Koulutukseltani olen KTM ja tieni johti Alavudelle vuonna 1997. Työskentelen Alavuden Kehitys Oy:ssä
ja edustan hallituksessa julkista tahoa. Asun puolisoni ja
kahden kerrynterrierin kanssa Alavuden Rantatöysässä.
Iloitsemme parhaillaan pihaa hoitavan lammaskatraan
kesävierailusta. Perheen nuoriso on muuttanut jo vuosia
sitten tahoilleen.
Miten koet Kuudestaan ry:n hallituksessa toimimisen?
Hallitustyöskentely on mielenkiintoista ja innostavaa ja se on luonut mahdollisuuden nähdä laajasti maaseudun kehittämisen monipuolisen kirjon sekä
alueen asukkaiden ja yritysten aktiivisuuden. Hallitustyöskentely on sekä
kiinnostavaa että valaisevaa. Kokousten henki on keskusteleva, positiivinen
ja ratkaisuhakuinen. Vuoropuhelun kautta on helppo saavuttaa yksimielisyys
päätöksenteossa. Hallitus rohkenee myös kyseenalaistaa asioita.
Mitä haluaisit kertoa lukijoille Kuudestaan ry:n toiminnasta?
Kuudestaan ry on alueen asukkaiden, yritysten ja muiden toimijoiden asialla –meitä kaikkia varten. Tällä ohjelmakaudella varsinkin yritysten kannattaa
rohkeasti lähestyä kehittämistarpeissaan yhdistystä, sillä Kuudestaan ry:n
rahoitusresurssi on huomattava ja suuri osa alueemme yrityksistä voi hakea
yhdistyksen kautta Leader-rahoitusta. Asiantunteva henkilöstö avustaa hakemusten laadinnassa ja madaltaa monen pelkäämää ”paperisotaa”. Tiivistäen
voin todeta, että mahdollisuus Leader-rahoitukseen kannattaa aina tsekata.
Kysyvä ei tässäkään asiassa tieltä eksy.

Komeat pohjalaistalot
Helsingin Yliopiston Ruralia -instituutin toteuttamassa “Näkyvyyttä pohjalaistaloperinteen ideoille”
-hankkeessa on tuotettu “Komeat pohjalaistalot -julkaisu”, jota tullaan esittelemään kolmessa eri tilaisuudessa:
to 15.9. klo 18.00 Kuortane
to 22.9. klo 17.00 Alavus
ke 28.9. klo 18.00 Ähtäri

Ihmisten kokoisille ideoille!

Aikataulu on alustava, seuraa ilmoittelua fb -sivuillamme ja www.kuudestaan.net.

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

www.loytoretketblog.com

Voita HELMI -polkupyörä

liity nyt

Jäsenhankintakampanjamme on vielä elokuun ajan käynnissä. Liity nyt
Kuudestaan ry:n jäseneksi ja voit voittaa polkupyörän. Arvonta suoritetaan kaikkien vuoden 2016 jäsenmaksun maksaneiden kesken Leader -viikolla 35.
Lue lisää: www.kuudestaan.net - tietoa meistä - liity jäseneksi

