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HALLITUKSEN ESITTELYSSÄ; 

Seppo Karjala, hallituksen jäsen

Kuka olet, mistä tulet?

Nimeni on Seppo Karjala. Olen 
kotoisin Alavudelta ja muuttanut 
Tampereen opiskeluvuosien 
jälkeen vuonna 1983 Ähtäriin. Em. 
vuodesta lähtien olen ollut virka- 
suhteessa Ähtärin kaupunkiin ja 
tällä hetkellä työskentelen kau- 
pungin hallintojohtajana ja hallin- 
non toimialajohtajana. Vaimoni 
Johannan kanssa minulla on kol- 
me tytärtä ja seuraavaakin suku- 
polvea on jo kertynyt mukavasti. 
Joulupöydän ympärillä on jo aika- 
moinen määrä perheväkeä! 
Minulla on vaimoni kanssa mainio 
tilaisuus seurata läheltä jälkikas- 
vujen elämää, he kun kaikki asuvat 
Ähtärissä. 

Olen ollut kaksi vuotta Kuudestaan ry:n hallituksen vara-
jäsenenä ja keväästä alkaen hallituksen varsinaisena jäsenenä. 
Edustan työni johdosta luonnollisesti julkista tahoa. 

Miten koet Kuudestaan ry:n hallituksessa toimimisen? 

Toimimisen hallituksessa koen mielekkääksi varsinkin, kun 
sen tulokset näkyvät monin eri tavoin yhdistysten ja 
yritysten arjessa. Hallitustyöskentelyn kautta koen olevani 
näköalapaikalla seutukunnan kehityshankkeissa. Hallituksen 
kokoonpanon monipuolisuus varmistaa tarvittavan asiantun-
temuksen hallituksen päätöksentekoon. 

Omakohtaisesti tällaisena "kokousammattilaisena" Kuudestaan 
ry:n hallituksen kokoukset ovat virkistäviä positiivisviritteisiä 
kokoontumisia, joissa haetaan myönteisiä ratkaisumalleja sään-
töjäkään unohtamatta.  

Mitä haluaisit kertoa lukijoille Kuudestaan ry:n toiminnasta? 

Ensiksi tietenkin innostaisin alueen asukkaita ja yhdistyksiä 
aktiivisesti selvittämään mahdollisuudet saada kehityshank- 
keilleen Leader-rahoitusta. Yhdistyksen konttorilla ammatti- 
taitoiset työntekijät auttavat tarvittavien selvitysten laatimi- 
sessa, josko kriteerit täyttyisivät. Toinen asia johon haluaisin 
puuttua on, että alueen yritykset vielä nykyistä innokkaammin 
tutkisivat Leader-rahoituksen mahdollisuuksia. Kaiken kaikki-
aan: ei muuta kuin viestiä tai puhelu "konttuurille"! 

Youth Power -hankkeella takana 
kansainvälinen kesä 

Allianssinuoret Kuortaneella 

Youth Power -hankkeen ja Kuortaneen 
nuorisotoimen sekä 4H:n yhteistyönä 
Kuortaneelle saapui kesällä 11 kansainvälistä 
Allianssinuorta vapaaehtoisileirille. Nuoret 
tulivat ympäri Eurooppaa ja kaksi Taiwanista 
asti.  Vapaaehtoiset työskentelivät yleishyö-
dyllisissä tehtävissä kahden viikon ajan; he 
esimerkiksi järjestivät Kuortaneen  Kuhinoita 
ja kunnostivat Leppälänkylän seurantaloa.   
    Paikallisten nuorten kanssa tutustuttiin esi- 
merkiksi Kuortaneen nähtävyyksiin ja vietettiin 
Suomi-iltaa Torpalla  sekä kansainvälistä iltaa 
Väentuvalla. Allianssinuoret viettivät paljon 
aikaa paikallisten kanssa ylipäätään, niin työ- 
kuin vapaa-ajalla. Leirin jälkeen vapaaehtoiset 
kertoivat, että paikallisten kanssa vietetty aika 
olikin leirin parasta antia. 

Youth Power -leiri Ähtärissä 

Ähtärin Tuomarniemellä järjestettiin elokuun 
ensimmäisellä viikolla kansainvälinen leiri, jon- 
ne osallistui yhteensä 28 nuorta Suomesta ja 
Virosta.  Aamupäivisin  leirin ohjelmassa oli 
muun muassa tutustuminen alueemme nuor-
ten vaikutusmahdollisuuksiin, paikalliseen yri-
tystoimintaan sekä nuorten yrittäjyysmahdol- 
lisuuksiin. Iltapäivisin tutustuttiin alueemme 
vapaa-ajanviettoon ja paikallisiin nähtävyyksiin. 
Nuoret pelasivat frisbeegolffia ja vierailivat 
Ähtäri Zoo:ssa ja köysiseikkailupuisto Flowpar-
kissa. Lisäksi vierailtiin Keskisen kyläkaupassa. 

Ensi kesänä sama porukka lähtee leirille tutus-
tumaan virolaisten leiriläisten kotiseutuun! 
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Tapahtumatuotanto tutuksi Kuortaneella 

Tapahtumatuottaja Tuomas Ojajärvi keskustelee ohjaaja Tuula 
Hankaniemen ja käsikirjoittaja Katja Kujalan kanssa tuotannosta. 

eri taiteenalan ihmiset yhteen kuulemaan 
käsikirjoituksesta ja tuotannosta sekä pohtimaan 
esitystä varten tarvittavia ryhmiä. Seuraavissa 
kesän aikana järjestetyissä työpajoissa on 
viety tuotantoa eteenpäin ryhmien avulla.  

Syksyllä vuorossa ovat varsinaiset tuotantopajat, 
kun ryhmät alkavat viedä omia osuuksiaan 
esityksestä eteenpäin. Mitä lähemmäksi varsinaista 
esitystä hankkeessa päästään, sitä isommalla 
joukolla tuotantoa harjoitellaan ja suunnitellaan 
eteenpäin.  Loppuvuodesta järjestetään vielä 
isoja työpajoja tuotannon käytännön järjestelyjen 
oppimiseksi. Ajatuksena on, että erilaisten pajojen 
kautta toimijat oppivat suuremman kokonaisuuden 
tuottamista ja päämääränä on valmis monitaiteellinen 
tuotanto.  

Valmis kokonaisuus  esitetään yleisölle neljään ot- 
teeseen joulukuun alussa. Jokaiseen esitykseen 
mahtuu noin 400 katsojaa. Hankkeen jälkeen 
paikallisilla on entistä paremmat eväät järjestää 
erilaisia tapahtumia. 

Kuortaneen kunnan hallinnoima, Leader-rahoitteinen 
Kulttuurin kehitysaskel Kuortaneella -hanke käyn- 
nistyi vuodenvaihteessa. Tapahtumatuottajana 
projektissa toimii Tuomas Ojajärvi.  Hankkeen 
tavoitteena on parantaa alueen eri toimijoiden kykyä 
tuottaa erilaisia tapahtumia ja tiivistää eri 
aktiivitahojen yhteistyötä. Hankkeeseen on saatu 
mukaan monia paikallisia toimijoita, muun muassa 
laulu- ja näytelmäryhmiä. Tapahtumatuotantoa 
viedään hankkeessa eteenpäin erilaisten 
pajatoimintojen kautta. Pyrkimyksenä on saada 
ihmiset yhdessä tuottamaan iso tapahtuma- 
kokonaisuus hankkeen loppupuolella. 

    

Aktiivisuutta kyliin -pienten investointien teemahankehaku on 
käynnissä

Hankkeen alaisena tuotantona toteutetaan 
monitaiteellinen Sata Suomen vuotta Kuortaneelta 
katsottuna -esitys. Esityksessä yhdistyvät teatteri, 
musiikki, videot ja tanssi. Teoksessa käydään läpi 
Kuortaneen historiaa itsenäisen Suomen aikana. 
Pääosassa on fiktiivinen suku, jonka läpi kuvataan 
oikeita kuortanelaisia tapahtumia. Teos on hyväksytty 
osaksi valtakunnallista Suomi 100 -juhlavuoden 
ohjelmaa. 

Hanke on alkanut Kuortaneen mielenkiintoisten 
historiallisten tapahtumien kartoittamisella viimeisen 
sadan vuoden ajalta. Käsikirjoittajana toimii Katja 
Kujala. Suurena apuna kiinnostavien tapahtumien 
läpikäymisessä on ollut eläkkeellä oleva 
kuortanelainen historianopettaja ja rehtori Kalevi 
Heikkilä. Käsikirjoittajan ja pienen ryhmän kanssa on 
pidetty kirjoituspajoja, joissa käsikirjoitusta on 
pohdittu eteenpäin. Lisäksi on pidetty työpajoja, 
joissa on kerätty tietoa Kuortaneen historiasta alueen 
ihmisiltä käsikirjoitusta varten. 

Käsikirjoituksen valmistuttua on aloitettu tapahtuman 
suunnittelupajat. Ensimmäinen tuotantosuunnitte-
lupaja järjestettiin kesäkuussa ja se keräsi 

Rahoitusta voi hakea 16.10.2017 saakka yleishyödyl-
liseen käyttöön tulevien harrastusvälineiden hankin-
taan ja harrastus- ja vapaa-ajanviettopaikkojen sekä 
reitistöjen rakentamiseen ja kunnostukseen. Toimen-
piteen toteuttajana voi olla julkis-tai yksityisoikeudel-
linen yhteisö tai säätiö. 

Haettavan hankkeen kokonaiskustannukset ovat 
2000-10 000 euron väliltä ja tukitaso on 75%. 
Alatoimenpiteiden tule toteutua 30.10.2018 
mennessä.  

Tarkemmat lisätiedot sekä hakemukseen tarvittavat 
liitteet löydät Kuudestaan ry:n netisivuilta; 
www.kuudestaan.net/yhteisoille/teemahankkeet/
aktiivisuutta-kyliin-teemahanke
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Talvikauteen piristystä Ähtärissä 

.

Hankevetäjä Janne Muhonen on itsekin innokas 
talvilajien harrastaja.

Ähtäri Zoo Resort Oy:n hallinnoima Hyvinvointia 
talviliikunnasta -hanke tukee paikallisten asukkaiden 
ja matkailijoiden viihtyvyyttä kehittämällä monipuoli- 
sesti talviaktiviteettejä Ähtärissä.  Talveen kaivataan 
lisää ohjelmaa esimerkiksi matkailijoille erityisesti 
Ähtäri Zoo:hon saapuvan pandapariskunnan vuoksi. 
Pandat eivät nuku talviunta ja eläinpuistossa kävijöitä 
odotetaan tulevaisuudessa olevan entistä enem- 
män ympäri vuoden. Myös talvien vähälumisuus 
aiheuttaa haasteita ja tarvetta uusille 
talviaktiviteeteille.   

Tavoitteena onkin aktivoida Ähtärin talvikautta sekä 
seutukunnan asukkaita että matkailijoita palvellen. 
Talviaktiviteettien ja -palveluiden kartoittaminen, ole- 
massa olevien mahdollisuuksien kehittäminen sekä 
uusien palveluiden suunnitteleminen tuovat kaivattua 
toimintaa, piristävät talviaikaa ja kasvattavat henkistä 
ja fyysistä hyvinvointia. 

Hankkeessa luodaan toimintamalli, jonka avulla seutu-
kunnassa voidaan organisoidusti järjestää suuria 
talvitapahtumia tiiviissä yhteistyössä kolmannen 
sektorin ja matkailuyrittäjien kanssa. Näin jatkossa 
voitaisiin sekä hakea että toteuttaa suuria 
tapahtumia, esimerkiksi SM-tason kilpailuja, isoja 
konsertteja ja messuja.  

Ähtärissä viime talvi ei ollut hiihtäjien kannalta ihanteellinen, 
vähälumisen talven vuoksi kausi jäi lyhyeksi. 

"Ihmisten innostaminen mukaan yhdistysten ja seurojen 
toimintaan on yksi päätavoitteista. Kun se tavoite 
saavutetaan, pystytään järjestämään suuria tapahtumia, 
joista on hyötyä koko seutukunnalle.Matkailuyritykset 
saavat tuloja  ja yhdistykset ja seurat saavat varoja, joilla 
niiden tekemää työtä voidaan pitää hyvällä tasolla ja 
kehittää", hankevetäjä Janne Muhonen kertoo. 

Hankkeessa kutsutaan koolle kolmannen sektorin 
toimijoita, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan 
tapahtumien järjestämiseen ja saamaan samalla muun 
muassa oppia ja ideoita oman lajin tapahtumien 
järjestämisestä. Kolmannen sektorin toimijoille 
järjestetään myös seminaari, jossa asiantuntijan johdolla 
etsitään keinoja yhdistystoiminnan kehittämiseen 
ja kaiken ikäsiten, mutta erityisesti nuorten mukaan 
saamiseen kolmannen sektorin toimintaan. Lisäksi 
hankkeen toimesta kartoitetaan nykyisten 
liikuntareittien tilanne ja soveltuvuus talvikäyttöön.

 Matkailualueen nykyisiä suoritusreittejä ja -paikkoja
kehitetään ottaen huomioon myös tulevien tapahtumi-
en järjestämismahdollisuus. Suorituspaikkojen ja -
reittien taso pyritään saamaan sellaiseksi, että niiden 
houkuttelevuus on suuri sekä matkailijoiden että 
paikallisten keskuudessa. Samalla selvitetään reitteihin 
liittyvät toteutus ja rahoitusmahdollisuudet. 




